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Prekių ir paslaugų patekimas į viešųjų pirkimų rinkas ***I 

2014 m. sausio 15 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento 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 

(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))1 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

Pirma antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pasiūlymas Pasiūlymas 

EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTAS 

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 

dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų 

patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų ir 

koncesijų vidaus rinką ir procedūrų, 

kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos 

prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių 

viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas. 

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE) 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdami į persvarstytas viešųjų 

pirkimų direktyvas (2011/0438(COD), 

2011/0439(COD) ir 2011/0437(COD)); 

 

                                                 
1  Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos 

taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0454/2013). 



Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 b nurodomoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdami į persvarstytą daugiašalę 

Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP); 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Europos Sąjungos sutarties 21 

straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga turi 

apibrėžti ir įgyvendinti bendrą politiką ir 

veiksmus bei siekti aukšto lygio 

bendradarbiavimo visose tarptautinių 

santykių srityse, kad, inter alia, skatintų 

visų šalių integraciją į pasaulio ekonomiką, 

įskaitant laipsnišką tarptautinės prekybos 

apribojimų panaikinimą; 

(1) Europos Sąjungos sutarties 21 

straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga turi 

apibrėžti ir įgyvendinti bendrą politiką ir 

veiksmus bei siekti aukšto lygio 

bendradarbiavimo visose tarptautinių 

santykių srityse, kad, inter alia, apsaugotų 

savo vertybes, svarbiausius interesus, 

užtikrintų saugumą, nepriklausomumą 

bei vientisumą ir skatintų visų šalių 

integraciją į pasaulio ekonomiką, įskaitant 

laipsnišką tarptautinės prekybos apribojimų 

panaikinimą; 

 

Pakeitimas 86 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) perstvarstytoje daugiašalėje Pasaulio 

prekybos organizacijos (toliau  PPO) 

Sutartyje dėl viešųjų pirkimų (toliau  

SVP) numatoma tik ribota Sąjungos 

bendrovių patekimo į trečiųjų šalių 

viešųjų pirkimų rinkas galimybė ir ji 

taikoma tik ribotam PPO narių, kurios 

yra SVP šalys, skaičiui. 2013 m. 

gruodžio mėn. Sąjunga ratifikavo 

persvarstytą SVP; 



 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 

dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia 

platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos 

partnerių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą 

laikantis abipusiškumo ir abipusės naudos 

principo; 

(5) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 

dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia 

platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos 

partnerių viešųjų pirkimų ir koncesijų 

rinkų atvėrimą laikantis abipusiškumo ir 

abipusės naudos principo; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) viešieji pirkimai yra svarbi Sąjungos 

bendrojo vidaus produkto dalis, taigi 

turėtų būti naudojami Sąjungos inovacijų 

ir pramonės gamybos potencialui didinti. 

Atsižvelgiant į Sąjungos tvarios pramonės 

politikos strategiją, reikėtų neįtraukti 

nesąžiningų pasiūlymų, kurie apima ne 

Sąjungos kilmės prekes ir (arba) 

paslaugas. Kartu reikėtų užtikrinti 

abipusiškumą ir sąžiningas Sąjungos 

pramonės atstovų patekimo į rinką 

sąlygas; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5b) Sąjungos prekybos politika, 

skatindama geresnes darbo sąlygas, darbo 

saugą ir sveikatos apsaugą ir pagrindines 

teises, turėtų padėti mažinti skurdą 

pasaulyje; 



 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) daugelis trečiųjų šalių nenoriai atveria 

savo viešųjų pirkimų 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; 

(6) daugelis trečiųjų šalių nenoriai atveria 

savo viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas 

tarptautinei konkurencijai ar neatveria jų 

labiau nei tai darė iki šiol. Todėl Sąjungos 

ekonominės veiklos vykdytojai susiduria su 

viešųjų pirkimų ribojamaisiais veiksmais 

daugelyje Sąjungos prekybos partnerių. 

Dėl tų viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmų 

netenkama daug prekybos galimybių; 

 

Pakeitimas 87 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) 2004 m. kovo 31 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto 

paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 

tvarkos derinimo10 ir 2004 m. kovo 31 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 

paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 

tvarkos derinimo11 yra vos kelios nuostatos 

dėl Sąjungos viešųjų pirkimų politikos 

išorės matmens, t. y. Direktyvos 

2004/17/EB 58 ir 59 straipsniai. Tų 

nuostatų taikymo sritis ribota, ir, kadangi 

jos nėra pakankamai išaiškintos, 

perkančiosios organizacijos ar subjektai jas 

taiko retai; 

(7) 2004 m. kovo 31 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto 

paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 

tvarkos derinimo10 ir 2004 m. kovo 31 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 

paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 

tvarkos derinimo11 yra vos kelios nuostatos 

dėl Sąjungos viešųjų pirkimų politikos 

išorės matmens, t. y. Direktyvos 

2004/17/EB 58 ir 59 straipsniai. Tų 

nuostatų taikymo sritis buvo ribota, ir, 

kadangi jos nebuvo pakankamai 

išaiškintos, perkančiosios organizacijos ar 

subjektai jas taikė retai, todėl jas reikėtų 

pakeisti glaustesnėmis taikytinomis 

nuostatomis; 

__________________ __________________ 

10 OL L 134, 30.4.2004, p. 1. 10 OL L 134, 30.4.2004, p. 1. 



11 OL L 134, 30.4.2004, p. 114. 11 OL L 134, 30.4.2004, p. 114. 

 

Pakeitimas 88 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) konkursų dalyvių iš trečiųjų šalių 

patekimas į Sąjungos viešųjų pirkimų 

rinkas turėtų būti nustatytas remiantis 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvomis 2014/.../ES12 , 2014/.../ES13 

ir 2014/.../ES14; 

 __________________ 

 12 .... m. ....... .... d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2014/.../ES dėl viešųjų 

pirkimų (OL L ...). 

 13 .... m. ....... .... d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2014/.../ES dėl 

subjektų, vykdančių veiklą vandens, 

energetikos, transporto ir pašto paslaugų 

sektoriuose, viešųjų pirkimų (OL  L ...). 

 14 .... m. ....... .... d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2014/.../ES dėl 

koncesijos sutarčių skyrimo (OL L ...) 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) pagal SESV 207 straipsnį, bendra 

prekybos politika viešųjų pirkimų srityje 

turi būti grindžiama vienodais principais; 

(8) pagal SESV 207 straipsnį, bendra 

prekybos politika viešųjų pirkimų ir 

koncesijų srityje turi būti grindžiama 

vienodais principais; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 



 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių ūkio 

subjektams, perkančiosioms 

organizacijoms ar subjektams užtikrinti 

teisinį tikrumą, tarptautiniai įsileidimo į 

rinką įsipareigojimai, kuriuos viešųjų 

pirkimų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų 

šalių atžvilgiu, turėtų būti įtvirtinti ES 

teisės sistemoje, kad būtų užtikrintas 

veiksmingas jų taikymas. Komisija turėtų 

paskelbti esamų Europos Sąjungos 

įsileidimo į rinką tarptautinių 

įsipareigojimų taikymo gaires. Tos gairės 

turėtų būti nuolat atnaujinamos ir teikti 

patogią naudoti informaciją; 

(9) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių 

ekonominės veiklos vykdytojams, 

perkančiosioms organizacijoms ar 

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. Komisija turėtų 

paskelbti esamų Europos Sąjungos 

įsileidimo į rinką tarptautinių 

įsipareigojimų taikymo gaires. Tos gairės 

turėtų būti nuolat atnaujinamos ir teikti 

patogią naudoti informaciją; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) Komisija turėtų užtikrinti, kad ji 

nefinansuotų programų, pagal kurias 

tarptautinių viešųjų pirkimų sutartys 

sudaromos ar vykdomos prieštaraujant 

direktyvose dėl viešųjų pirkimų 

(2011/0438(COD), 2011/0439(COD) ir 

2011/0437(COD)) nustatytiems 

principams; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) siekiant pagerinti ES ūkio subjektų 

patekimą į tam tikrų trečiųjų šalių viešųjų 

pirkimų rinkas, kurios saugomos 

ribojamosiomis viešųjų pirkimų 

priemonėmis, ir išlaikyti vienodas 

konkurencijos sąlygas Europos bendrojoje 

(10) siekiant pagerinti ES ekonominės 

veiklos vykdytojų patekimą į tam tikrų 

trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir koncesijų 

rinkas, kurios saugomos ribojamosiomis 

viešųjų pirkimų priemonėmis, ir išlaikyti 

vienodas konkurencijos sąlygas Europos 



rinkoje reikia, kad požiūris į trečiųjų šalių 

prekes ir paslaugas, kurioms netaikomi 

Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai, būtų 

suderintas visoje Europos Sąjungoje; 

bendrojoje rinkoje reikia, kad požiūris į 

trečiųjų šalių prekes ir paslaugas, kurioms 

netaikomi Sąjungos tarptautiniai 

įsipareigojimai, būtų suderintas visoje 

Europos Sąjungoje; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) todėl reikėtų nustatyti kilmės 

taisykles, kad perkančiosios organizacijos 

ar subjektai žinotų, ar prekėms ir 

paslaugoms taikomi Europos Sąjungos 

tarptautiniai įsipareigojimai. Prekės kilmė 

turėtų būti nustatoma pagal 1992 m. spalio 

12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 

2913/1992, nustatančio Bendrijos 

muitinės kodeksą12, 22–26 straipsnius. 

Pagal tą reglamentą prekės laikytinos 

Sąjungos prekėmis, jeigu jos visiškai 

išgautos arba pagamintos Sąjungoje. Jeigu 

prekės buvo gaminamos vienoje ar daugiau 

trečiųjų šalių, jos turėtų būti laikomos 

kilusiomis iš tos šalies, kurioje buvo 

atliekamas baigiamasis, svarbus, 

ekonomiškai pagrįstas jų perdirbimo arba 

apdorojimo procesas tam tikslui įrengtoje 

įmonėje, o šio proceso metu buvo 

pagamintas naujas produktas arba atliktas 

svarbus to produkto gamybos etapas. 

Paslaugos kilmė turėtų būti nustatoma 

remiantis fizinio ar juridinio asmens kilme. 

9 konstatuojamojoje dalyje numatytose 

gairėse turėtų būti išaiškinta, kaip 

praktiškai taikyti kilmės taisykles; 

(11) todėl reikėtų nustatyti kilmės 

taisykles, kad perkančiosios organizacijos 

ar subjektai žinotų, ar prekėms ir 

paslaugoms taikomi Europos Sąjungos 

tarptautiniai įsipareigojimai. Prekės kilmė 

turėtų būti nustatoma pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 952/2013 59–63 straipsnius, įskaitant 

papildomas nuostatas, kurios turi būti 

priimtos pagal jo 65 straipsnį. Pagal tą 

reglamentą prekės laikytinos Sąjungos 

prekėmis, jeigu jos visiškai išgautos arba 

pagamintos Sąjungoje. Jeigu prekės buvo 

gaminamos vienoje ar daugiau trečiųjų 

šalių, jos turėtų būti laikomos kilusiomis iš 

tos šalies, kurioje buvo atliekamas 

baigiamasis, svarbus, ekonomiškai 

pagrįstas jų perdirbimo arba apdorojimo 

procesas tam tikslui įrengtoje įmonėje, o 

šio proceso metu buvo pagamintas naujas 

produktas arba atliktas svarbus to produkto 

gamybos etapas. Paslaugos kilmė turėtų 

būti nustatoma remiantis fizinio ar juridinio 

asmens kilme. Paslaugos kilmės 

nustatymas turėtų būti atliktas 

atsižvelgiant į Pasaulio prekybos 

organizacijos (PPO) Bendrąjį susitarimą 

dėl prekybos paslaugomis (angl. General 

Agreement on Trade in Services, GATS). 

Nuostatomis, kuriomis apibrėžiamos 

paslaugos kilmės nustatymo taisyklės, 

turėtų būti neleidžiama apeiti patekimo į 

Sąjungos viešųjų pirkimų rinką 

apribojimų steigiant „pašto dėžutės“ 

funkcijas atliekančias bendroves. 9 

konstatuojamojoje dalyje numatytose 



gairėse turėtų būti išaiškinta, kaip 

praktiškai taikyti kilmės taisykles; 

_____________  

12 OL L 302, 1992 10 19, p. 1  

 

Pakeitimai  14 ir 89 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) Komisija turėtų įvertinti, ar pritarti 

tam, kad perkančiosios organizacijos ar 

subjektai, kaip apibrėžta Direktyvose 

[2004/17/EB, 2004/18/EB ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje [….] 

[….]….dėl koncesijos sutarčių skyrimo13], 

pašalintų iš prekių ir paslaugų sutarčių, 

kurių numatoma vertė yra lygi 5 000 000 

EUR arba didesnė, skyrimo procedūrų 

prekes ir paslaugas, kurioms netaikomi 

Europos Sąjungos tarptautiniai 

įsipareigojimai. 

(12) jei Komisija inicijuoja išorinį viešųjų 

pirkimų tyrimą, kad būtų galima nustatyti, 

ar iš esmes netrūksta abipusiškumo 

užtikrinant patekimą į trečiųjų šalių 

viešųjų pirkimų rinką, tai Komisija turėtų 

įvertinti, ar pritarti tam, kad perkančiosios 

organizacijos ar subjektai, kaip apibrėžta 

Direktyvose [2004/17/EB, 2004/18/EB ir 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

[….] [….]….dėl koncesijos sutarčių 

skyrimo13], pašalintų iš prekių ir paslaugų 

sutarčių, kurių numatoma vertė yra lygi 

5 000 000 EUR arba didesnė, skyrimo 

procedūrų prekes ir paslaugas, kurioms 

netaikomi Europos Sąjungos prisiimti 

tarptautiniai įsipareigojimai. Tai 

netaikoma procedūroms, susijusiomis su 

sutarčių dėl prekių ir paslaugų, kurių 

kilmė yra Europos ekonominei erdvei 

priklausančios šalys, kaip apibrėžta 

atitinkamose kilmės taisyklėse, taip pat 

sutarčių dėl prekių ir paslaugų, kurių 

kilmė yra šalys, besinaudojančios 

programa „Viskas, išskyrus ginklus“ 

(angl. Everything But Arms), kaip 

nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 978/20121 IV priede, 

taip pat sutarčių dėl prekių ir paslaugų, 

kurių kilmė yra besivystančios šalys, 

laikomos pažeidžiamomis dėl įvairinimo 

stokos ir nepakankamos integracijos 

tarptautinėje prekybos sistemoje, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 978/2012 

VII priede, skyrimu; 

________________ ________________ 



13 OL L…. 13 OL L…. 

 13a 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). 

 

Pakeitimai  15 ir 90 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) siekiant skaidrumo perkančiosios 

organizacijos ar subjektai, ketinantys 

pasinaudoti savo galiomis pagal šį 

reglamentą ir iš sutarčių skyrimo procedūrų 

pašalinti prekių ir paslaugų, kurių kilmės 

šalis nėra Sąjunga, pasiūlymus, jei 

nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 

vertė viršija 50 % tų prekių ar paslaugų 

vertės, turėtų apie tai informuoti ūkio 

subjektus Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje skelbiamame skelbime apie 

pirkimą; 

(13) siekiant skaidrumo perkančiosios 

organizacijos ar subjektai, ketinantys 

pasinaudoti savo galiomis pagal šį 

reglamentą ir iš sutarčių arba koncesijų 

skyrimo procedūrų pašalinti prekių ir 

paslaugų, kurių kilmės šalis nėra Sąjunga, 

pasiūlymus, jei nereglamentuojamųjų 

prekių ir paslaugų vertė viršija 50 % tų 

prekių ar paslaugų vertės, turėtų apie tai 

informuoti ekonominės veiklos vykdytojus 

techninių specifikacijų arba aprašomojo 

dokumento įžanginėje dalyje, kaip 

nurodyta Direktyvos [2014/.../ES] dėl 

viešųjų pirkimų 2 straipsnio 1 dalies 15 

punkte ir Direktyvos [2014/…/ES] dėl 

subjektų, vykdančių veiklą vandens, 

energetikos, transporto ir pašto paslaugų 

sektoriuose, 2 straipsnio 15 punkte arba 

techninių ir veikimo reikalavimų 

įžanginėje dalyje, kaip nurodyta 

Direktyvos [2014/…/ES] dėl koncesijos 

sutarčių skyrimo 2 straipsnio 13 dalyje; 

 



Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) kai numatoma sutarčių vertė mažesnė 

nei 5 000 000 EUR, Komisija turėtų 

patvirtinti ketinamą pašalinimą, jei 

Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių ir (arba) 

paslaugų kilmės šalis, tarptautiniuose 

susitarimuose viešųjų pirkimų srityje yra 

aiški Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 

paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 

įsileidimo į rinką. Jei tokio susitarimo nėra, 

Komisija turėtų patvirtinti atmetimą tuo 

atveju, kai trečioji šalis nesiliauja taikiusi 

ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 

dėl kurių Sąjungos ir atitinkamos trečiosios 

valstybės rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 

abipusiškumo. Prielaida, kad iš esmės 

trūksta abipusiškumo, turėtų būti daroma 

tada, kai ES ūkio subjektai, prekės ir 

paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 

ribojamosiomis viešųjų pirkimų 

priemonėmis; 

(15) kai numatoma sutarčių ir koncesijų 

vertė mažesnė nei 5 000 000 EUR, 

Komisija turėtų patvirtinti ketinamą 

pašalinimą, jei Sąjungos ir šalies, kuri yra 

prekių ir (arba) paslaugų kilmės šalis, 

tarptautiniuose susitarimuose viešųjų 

pirkimų ir koncesijų srityje yra aiški 

Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 

paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 

įsileidimo į rinką. Jei tokio susitarimo nėra, 

Komisija turėtų patvirtinti atmetimą tuo 

atveju, kai trečioji šalis nesiliauja taikiusi 

ribojamąsias priemones viešųjų pirkimų 

arba koncesijų sutarčių skyrimo srityje, 

dėl kurių Sąjungos ir atitinkamos trečiosios 

valstybės rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 

abipusiškumo. Prielaida, kad iš esmės 

trūksta abipusiškumo, turėtų būti daroma 

tada, kai ES ekonominės veiklos 

vykdytojai, prekės ir paslaugos nuolat 

rimtai diskriminuojami viešųjų pirkimų 

arba koncesijų sutarčių skyrimo srityje 

taikant ribojamąsias priemones arba kai 

dideli sunkumai, su kuriais susiduria 

Europos įmonės, siekdamos užsitikrinti 

sutarčių ir koncesijų skyrimą trečiosiose 

šalyse, ir apie kuriuos praneša Komisijai, 

kyla dėl to, kad valdžios institucijos 

nesilaiko tarptautinės darbo teisės 

nuostatų, išvardytų [...] Direktyvos [...] 

(2014) dėl viešųjų pirkimų XI priede ir 

Direktyvos dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto 

paslaugų sektoriuose, vykdomų viešųjų 

pirkimų, [...] (2014) XIV priede; 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 



 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) vertindama, ar iš esmės trūksta 

abipusiškumo, Komisija turėtų išnagrinėti, 

kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 

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 valdžios 

institucijos ir (arba) atskiri perkantieji 

subjektai veikia ar ima veikti 

diskriminuodami Sąjungos prekes, 

paslaugas ir ūkio subjektus; 

(16) vertindama, ar iš esmės trūksta 

abipusiškumo, Komisija turėtų išnagrinėti, 

kiek atitinkamos šalies įstatymais dėl 

viešųjų pirkimų ir koncesijų užtikrinamas 

skaidrumas pagal tarptautinius viešųjų 

pirkimų ir koncesijų srities standartus ir ar 

neleidžiama diskriminuoti Sąjungos prekių, 

paslaugų ir ekonominės veiklos vykdytojų. 

Ji taip pat turėtų išnagrinėti, kiek valdžios 

institucijos ir (arba) atskiri perkantieji 

subjektai veikia ar ima veikti 

diskriminuodami Sąjungos prekes, 

paslaugas ir ekonominės veiklos vykdytoją 

arba kokiu mastu dideli sunkumai, su 

kuriais susiduria Europos įmonės, 

siekdamos užsitikrinti sutarčių ir 

koncesijų skyrimą trečiosiose šalyse, ir 

apie kuriuos praneša Komisijai, kyla dėl 

to, kad valdžios institucijos nesilaiko 

tarptautinės darbo teisės nuostatų, 

išvardytų [...] Direktyvos [...] (2014) dėl 

viešųjų pirkimų XI priede ir Direktyvos 

dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, 

energetikos, transporto ir pašto paslaugų 

sektoriuose, vykdomų viešųjų pirkimų, 

[...] (2014) XIV priede; 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16a) vertindamos prekių ir (arba) 

paslaugų, kurių kilmės šalis nėra 

Sąjunga, pasiūlymus, perkančiosios 

organizacijos ir Komisija turėtų įsitikinti, 

kad laikomasi sąžiningos prekybos 

kriterijų, taip pat darbo teisių ir aplinkos 

apsaugos standartų, kaip nustatyta [...] 

Direktyvos dėl viešųjų pirkimų [...] (2014) 

XXX 15 straipsnio 2 dalyje ir 11 priede; 

 



Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) Komisija turėtų pajėgti užkirsti kelią 

galimam neigiamam pašalinimo poveikiui 

vykdomoms prekybos deryboms su 

atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda 

esmines derybas su Europos Sąjunga dėl 

patekimo į rinką viešųjų pirkimų srityje ir 

Komisija mano, kad artimiausiu metu 

galima pagrįstai tikėtis viešųjų pirkimų 

ribojamųjų veiksmų nutraukimo, Komisijai 

turėtų būti suteikta galimybė priimti 

įgyvendinamąjį aktą, kuriuo prekės ir 

paslaugos iš tos šalies vienus metus 

negalėtų būti šalinamos iš sutarčių skyrimo 

procedūrų; 

(17) Komisija turėtų pajėgti užkirsti kelią 

galimam neigiamam pašalinimo poveikiui 

vykdomoms prekybos deryboms su 

atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda 

esmines derybas su Europos Sąjunga dėl 

patekimo į rinką viešųjų pirkimų ir (arba) 

koncesijų srityje ir Komisija mano, kad 

artimiausiu metu galima pagrįstai tikėtis 

viešųjų pirkimų ir (arba) koncesijų 

ribojamųjų veiksmų nutraukimo, Komisijai 

turėtų būti suteikta galimybė priimti 

įgyvendinamąjį aktą, kuriuo prekės ir 

paslaugos iš tos šalies vienus metus 

negalėtų būti šalinamos iš sutarčių skyrimo 

procedūrų; 

 

Pakeitimas 20 

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 ar 

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) atsižvelgiant į tai, kad bendra 

prekybos politika apima trečiųjų šalių 

prekių ir paslaugų patekimą į Sąjungos 

viešųjų pirkimų ir koncesijų rinką, 

valstybėms narėms ir jų perkančiosioms 

organizacijoms ar subjektams neturėtų būti 

suteikta teisė apriboti trečiųjų šalių prekių 

ir paslaugų patekimą į jų konkursų 

procedūras kitomis priemonėmis nei tos, 

kurios numatytos šiame reglamente arba 

atitinkamame Sąjungos teisės akte; 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 



 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) kadangi perkančiosioms 

organizacijoms ar subjektams sunkiau 

įvertinti konkursų dalyvių paaiškinimus, 

kai pasiūlyme ne Europos Sąjungos kilmės 

nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 

vertė viršija 50 % visos pasiūlyme 

numatytų prekių ir paslaugų vertės, 

vertinant neįprastai mažą pasiūlytą kainą 

reikėtų numatyti aukštesnius skaidrumo 

reikalavimus. Perkančioji organizacija ar 

subjektas, kuris ketina priimti neįprastai 

mažą pasiūlytą kainą, turėtų taikyti ne tik 

taisykles, nustatytas Direktyvos dėl viešųjų 

pirkimų 69 straipsnyje ir Direktyvos dėl 

subjektų, vykdančių veiklą vandens, 

energetikos, transporto ir pašto paslaugų 

sektoriuose, viešųjų pirkimų 79 straipsnyje, 

bet ir apie ketinimą informuoti raštu kitus 

konkurso dalyvius nurodydamas tokios 

neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar 

sąnaudų priežastis. Tai leistų tiems 

dalyviams padėti tiksliau įvertinti, ar 

konkurso laimėtojas pajėgus iki galo 

įvykdyti sutartį konkurso dokumentuose 

išdėstytomis sąlygomis. Todėl papildoma 

informacija padėtų vienodinti sąlygas ES 

viešųjų pirkimų rinkoje; 

(19) kadangi perkančiosioms 

organizacijoms ar subjektams sunkiau 

įvertinti konkursų dalyvių paaiškinimus, 

kai pasiūlyme ne Europos Sąjungos kilmės 

nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 

vertė viršija 50 % visos pasiūlyme 

numatytų prekių ir paslaugų vertės, 

vertinant neįprastai mažą pasiūlytą kainą 

reikėtų numatyti aukštesnius skaidrumo 

reikalavimus. Gali būti, kad pasiūlymai, 

kuriuose nurodyta neįprastai maža darbų, 

prekių ar paslaugų kaina, grindžiami 

techniškai, ekonomiškai ar teisiškai 

nepagrįstomis prielaidomis ar praktika. 
Perkančioji organizacija ar subjektas, kuris 

ketina priimti neįprastai mažą pasiūlytą 

kainą, turėtų taikyti ne tik taisykles, 

nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2014/XXX/ES13a 69 straipsnyje 

ir Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2014/XXX/ES13b 79 straipsnyje, 

bet ir apie ketinimą informuoti raštu kitus 

konkurso dalyvius nurodydamas tokios 

neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar 

sąnaudų priežastis. Kai konkurso dalyvis 

negali pateikti pakankamo paaiškinimo, 

perkančiajai organizacijai reikėtų suteikti 

teisę atmesti pasiūlymą. Tai leistų tiems 

dalyviams padėti tiksliau įvertinti, ar 

konkurso laimėtojas pajėgus iki galo 

įvykdyti sutartį konkurso dokumentuose 

išdėstytomis sąlygomis. Todėl papildoma 

informacija padėtų vienodinti sąlygas ES 

viešųjų pirkimų rinkoje; 

 _________________ 

 13a Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2014/XXX/ES dėl viešųjų 

pirkimų (OL XXX) (2011/0438(COD)). 

 13b Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2014/XXX/ES dėl subjektų, 

vykdančių veiklą vandens, energetikos, 

transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 

viešųjų pirkimų (OL XXX) 

(2011/0439(COD)). 

 



Pakeitimai  22 ir 91 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 

savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 

šalims ar valstybei narei paprašius pradėti 

išorės viešųjų pirkimų tyrimą dėl trečiosios 

šalies galimai vykdomų viešųjų pirkimų 

ribojamųjų veiksmų. Tyrime pirmiausia 

atsižvelgiama į tai, kad Komisija pagal 6 

straipsnio 2 dalį patvirtino keletą su 

trečiąja šalimi susijusių ketinamo 

pašalinimo atvejų. Tokios tyrimo 

procedūros turėtų vykti nepažeidžiant 1994 

m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento 

(EB) Nr. 3286/94, nustatančio Bendrijos 

procedūras bendros prekybos politikos 

srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis 

prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis 

globojant Pasaulio prekybos organizacijai 

(PPO), suteiktų Bendrijos teisių 

įgyvendinimą14; 

(20) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 

savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 

šalims ar valstybei narei paprašius pradėti 

išorės tyrimą dėl trečiosios šalies galimai 

vykdomų viešųjų pirkimų ir koncesijų 

ribojamųjų veiksmų. Priimdama 

sprendimą pradėti išorės tyrimo 

procedūrą, Komisija turėtų atsižvelgti į 

perkančiųjų organizacijų ir (arba) 

subjektų arba valstybių narių pateiktų 

prašymų skaičių. Tokios tyrimo 

procedūros turėtų vykti nepažeidžiant 

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 3286/94, nustatančio 

Bendrijos procedūras bendros prekybos 

politikos srityje siekiant užtikrinti 

tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač 

sudarytomis globojant Pasaulio prekybos 

organizacijai (PPO), suteiktų Bendrijos 

teisių įgyvendinimą14; 

________________ ________________ 

14.OL L 349, 1994 12 31 14.OL L 349, 1994 12 31 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) kai remdamasi turima informacija 

Komisija turi pagrindo manyti, kad trečioji 

šalis atliko ar nuolat vykdo viešųjų pirkimų 

ribojamuosius veiksmus, jai turėtų būti 

suteikta teisė pradėti tyrimą. Jei viešųjų 

pirkimų ribojamųjų veiksmų vykdymas 

trečiojoje šalyje patvirtinamas, Komisija 

turėtų pakviesti atitinkamą šalį pradėti 

konsultacijas siekdama ūkio subjektams, 

prekėms ir paslaugoms pagerinti 

dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 

(21) kai remdamasi turima informacija 

Komisija turi pagrindo manyti, kad trečioji 

šalis atliko ar nuolat vykdo viešųjų pirkimų 

ir koncesijų ribojamuosius veiksmus, jai 

turėtų būti suteikta teisė pradėti tyrimą. Jei 

viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmų 

vykdymas trečiojoje šalyje patvirtinamas, 

Komisija turėtų pakviesti atitinkamą šalį 

pradėti konsultacijas siekdama ekonominės 

veiklos vykdytojams, prekėms ir 

paslaugoms pagerinti dalyvavimo viešųjų 



galimybes toje šalyje; pirkimų konkursuose galimybes toje šalyje; 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) jei konsultacijos su atitinkama šalimi 

nepadėjo pakankamai pagerinti ES ūkio 

subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 

viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija 

turėtų imtis atitinkamų ribojamųjų 

priemonių; 

(22) jei konsultacijos su atitinkama šalimi 

nepadėjo per pagrįstą laikotarpį 

pakankamai pagerinti ES ekonominės 

veiklos vykdytojų, prekių ir paslaugų 

galimybių viešųjų pirkimų konkursuose 

arba taisomosios priemonės, kurių ėmėsi 

atitinkama trečioji šalis, nėra laikomos 

patenkinamomis, Komisija turėtų imtis 

atitinkamų ribojamųjų priemonių; 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) tokios priemonės galėtų būti 

privalomas trečiosios šalies prekių ir 

paslaugų pašalinimas iš Europos Sąjungos 

viešųjų pirkimų procedūrų arba privalomas 

antkainio nustatymas pasiūlymui, 

sudarytam iš tos šalies kilmės prekių ir 

paslaugų. Siekiant išvengti tų priemonių 

apėjimo gali prireikti pašalinti tam tikrus 

užsieniečių kontroliuojamus ar nuosavybės 

teise valdomus Europos Sąjungoje 

įsisteigusius juridinius asmenis, kurių 

didelė verslo dalis nėra vykdoma taip, kad 

būtų tiesiogiai ir realiai susijusi su 

atitinkamos valstybės narės ekonomika. 

Atitinkamos priemonės neturėtų būti 

neproporcingos viešųjų pirkimų 

ribojamiesiems veiksmams, dėl kurių jos 

taikomos; 

(23) tokios priemonės galėtų būti 

privalomas trečiosios šalies prekių ir 

paslaugų pašalinimas iš Europos Sąjungos 

viešųjų pirkimų procedūrų arba koncesijų 

skyrimo procedūrų arba privalomas 

antkainio nustatymas pasiūlymui, 

sudarytam iš tos šalies kilmės prekių ir 

paslaugų. Siekiant išvengti tų priemonių 

apėjimo gali prireikti pašalinti tam tikrus 

užsieniečių kontroliuojamus ar nuosavybės 

teise valdomus Europos Sąjungoje 

įsisteigusius juridinius asmenis, kurių 

didelė verslo dalis nėra vykdoma taip, kad 

būtų tiesiogiai ir realiai susijusi su 

atitinkamos valstybės narės ekonomika. 

Atitinkamos priemonės neturėtų būti 

neproporcingos viešųjų pirkimų 

ribojamiesiems veiksmams, dėl kurių jos 

taikomos, ir turėtų būti taikomos ne ilgiau 

kai penkerių metų laikotarpį, kuris gali 

būti pratęstas kitam penkerių metų 



laikotarpiui; 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (24a) be to, siekiant tinkamai įtraukti 

aplinkos apsaugos, socialinius ir darbo 

reikalavimus, būtina, kad perkančiosios 

organizacijos imtųsi atitinkamų 

priemonių, skirtų užtikrinti, kad būtų 

laikomasi aplinkos, socialinės ir darbo 

teisės srityse nustatytų pareigų, kurios 

taikomos darbų vykdymo vietoje ir kyla 

pagal tarptautinius įsipareigojimus, 

nacionalinio ir Sąjungos lygio teisės 

aktus, reglamentus, potvarkius ir 

sprendimus bei pagal kolektyvines 

sutartis; 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) atsižvelgiant į Sąjungos bendrą 

politiką mažiausiai išsivysčiusių šalių 

atžvilgiu, nustatytą, inter alia, 2008 m. 

liepos 22 d. Tarybos reglamente (EB) 

Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų 

sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d., 

prekes ir paslaugas iš tų šalių reikėtų 

prilyginti Sąjungos prekėms ir paslaugoms; 

(26) atsižvelgiant į Sąjungos bendros 

politikos tikslą remti besivystančių šalių 

ekonomikos augimą ir jų integraciją į 

pasaulinės vertės grandinę, kuri yra 

Sąjungos kuriamos bendrosios lengvatų 

sistemos pagrindas, kaip pabrėžiama 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) Nr. 978/2012, prekes ir 

paslaugas iš mažiausiai išsivysčiusių šalių, 

kurios naudojasi programa „Viskas, 

išskyrus ginklus“ (angl. Everything But 

Arms), taip pat prekes ir paslaugas iš 

besivystančių šalių, kurios laikomos 

pažeidžiamomis dėl įvairinimo stokos ir 

nepakankamos integracijos tarptautinėje 

prekybos sistemoje, kaip atitinkamai 

apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 978/2012 dėl 



bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo 

IV ir VII prieduose, reikėtų prilyginti 

Sąjungos prekėms ir paslaugoms; 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) siekiant į Europos Sąjungos teisinę 

sistemą įtraukti įsileidimo į rinką 

tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus 

viešųjų pirkimų srityje šiam reglamentui 

įsigaliojus, Komisija pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 

turėtų būti įgaliota priimti aktus, kuriais 

būtų pakeičiamas šio reglamento priede 

pateiktas tarptautinių susitarimų sąrašas. 

Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 

darbų metu tinkamai konsultuotųsi, 

įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. 

Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 

aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 

dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai 

laiku persiųsti Europos Parlamentui ir 

Tarybai; 

(27) siekiant į Europos Sąjungos teisinę 

sistemą įtraukti įsileidimo į rinką 

tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus 

viešųjų pirkimų ir koncesijų srityje šiam 

reglamentui įsigaliojus, Komisija pagal 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

290 straipsnį turėtų būti įgaliota priimti 

aktus, kuriais būtų pakeičiamas šio 

reglamento priede pateiktas tarptautinių 

susitarimų sąrašas. Ypač svarbu, kad 

Komisija parengiamųjų darbų metu 

tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 

konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir 

rengdama deleguotuosius aktus Komisija 

turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 

būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku 

persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai; 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) Komisija bent kartą per trejus metus 

turėtų pateikti ataskaitą apie šio reglamento 

taikymą; 

(30) Komisija bent kartą per trejus metus 

turėtų pateikti ataskaitą apie šio reglamento 

taikymą. Komisija savo ataskaitoje turėtų 

įvertinti šio reglamento veikimą, taip pat 

pažangą, padarytą siekiant abipusiškumo 

atveriant viešųjų pirkimų rinkas. Kartu su 

antrąja ataskaita dėl šio reglamento 

taikymo, kuri turi būti pateikta ne vėliau 

kaip praėjus šešeriems metams po 

reglamento įsigaliojimo, Komisija turėtų 

pateikti pasiūlymą dėl reglamento 

patobulinimo arba pateikti pagrįstą 



paaiškinimą, kodėl, Komisijos nuomone, 

šio reglamento pakeitimų daryti nereikia. 

Komisijai nepateikus pasiūlymo ar 

pagrįsto paaiškinimo, kodėl, Komisijos 

nuomone, šio reglamento pakeitimų daryti 

nereikia, šio reglamento taikymas turėtų 

būti nutrauktas; 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) laikantis proporcingumo principo 

būtina ir siekiant pagrindinio tikslo (sukurti 

bendrą išorės politiką viešųjų pirkimų 

srityje) tiktų nustatyti taisykles, taikomas 

prekėms ir paslaugoms, kurioms negalioja 

Europos Sąjungos tarptautiniai 

įsipareigojimai. Šis reglamentas dėl 

trečiųjų šalių ūkio subjektų, prekių ir 

paslaugų įsileidimo neviršija to, kas būtina 

išsikeltiems tikslams pasiekti laikantis 

Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 

dalies; 

(31) laikantis proporcingumo principo 

būtina ir siekiant pagrindinio tikslo (sukurti 

bendrą išorės politiką viešųjų pirkimų ir 

koncesijų srityje) tiktų nustatyti taisykles, 

taikomas prekėms ir paslaugoms, kurioms 

negalioja Europos Sąjungos tarptautiniai 

įsipareigojimai. Šis reglamentas dėl 

trečiųjų šalių ekonominės veiklos 

vykdytojų, prekių ir paslaugų įsileidimo 

neviršija to, kas būtina išsikeltiems 

tikslams pasiekti laikantis Europos 

Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalies; 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 

kaip Sąjungos perkančiosios organizacijos 

ir subjektai gali skirti darbų arba darbo 

atlikimo, prekių tiekimo ir paslaugų 

teikimo sutartis, kuriose numatytos trečiųjų 

šalių prekės ir paslaugos, ir nustatomos 

procedūros, kuriomis remiamos derybos 

dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į 

trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas. 

1. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 

kaip Sąjungos perkančiosios organizacijos 

ir subjektai gali skirti darbų arba darbo 

atlikimo, prekių tiekimo ir paslaugų 

teikimo sutartis, kuriose numatytos trečiųjų 

šalių prekės ir paslaugos, ir nustatomos 

procedūros, kuriomis remiamos derybos 

dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į 

trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas. 

Valstybės narės arba jų perkančiosios 

organizacijos ir (arba) subjektai gali 

apriboti trečiosios šalies prekių ir 

paslaugų prieigos prie savo viešųjų 



konkursų procedūrų galimybę vien tik 

šiame reglamente nurodytomis 

priemonėmis arba taikant atitinkamus 

Sąjungos teisės aktus. 

Pakeitimas 93 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šis reglamentas taikomas skiriant sutartis, 

kai prekės ir paslaugos perkamos valstybės 

reikmėms ir nesiekiant komerciniais 

tikslais perparduoti ar panaudoti jų 

gaminant prekes arba kuriant paslaugas, 

kurios būtų komerciškai parduodamos. 

Šis reglamentas taikomas skiriant sutartis, 

kai prekės ir paslaugos perkamos valstybės 

reikmėms, skiriant valstybės reikmėms 

atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų 

koncesijas ir nesiekiant komerciniais 

tikslais perparduoti ar panaudoti jų 

gaminant prekes arba kuriant paslaugas, 

kurios būtų komerciškai parduodamos. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) tiekėjas – fizinis arba juridinis asmuo, 

rinkoje siūlantis prekes; 

a) ekonominės veiklos vykdytojas – fizinis 

arba juridinis asmuo arba viešojo 

sektoriaus subjektas, arba tokių asmenų ir 

(arba) subjektų grupė, kurie rinkoje siūlo 

atlikti darbus ar darbą, tiekti produktus 

arba teikti paslaugas; 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) paslaugų teikėjas – fizinis arba 

juridinis asmuo, rinkoje siūlantis darbų 

arba darbo įvykdymą arba paslaugų 

teikimą; 

b) konkurso dalyvis – pasiūlymą pateikęs 

ekonominės veiklos vykdytojas; 



 

Pakeitimas 35 

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 

sudarė joms taikomą viešųjų pirkimų 

srities, apimančios įsileidimo į rinką 

įsipareigojimus, tarptautinį susitarimą. Šio 

reglamento I priede pateiktas tokių 

susitarimų sąrašas; 

d) reglamentuojamosios prekės ar 

paslaugos – prekės ar paslaugos, kurių 

kilmės šalis yra šalis, su kuria Sąjunga 

sudarė joms taikomą viešųjų pirkimų ir 

koncesijų srities, apimančios įsileidimo į 

rinką įsipareigojimus, tarptautinį 

susitarimą. Šio reglamento I priede 

pateiktas tokių susitarimų sąrašas; 

 [Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 

tekstui (kai minimi viešieji pirkimai, 

nurodomos ir koncesijos). Jį priėmus 

atitinkamus techninius pakeitimus reikės 

padaryti visame tekste]. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  ga) esminis abipusiškumo trūkumas 

reiškia, kad yra teisėkūros, reguliavimo ar 

administravimo priemonė, procedūra ar 

praktika, kurią nustatė arba taikė valdžios 

institucijos ar atskiri perkantieji subjektai 

trečiojoje valstybėje ir kuria ribojama 

prieiga prie viešųjų pirkimų arba 

koncesijų rinkų, ir dėl to rimtai ir nuolat 

diskriminuojami Sąjungos ekonominės 

veiklos vykdytojai, prekės ar paslaugos. 

 Be to, manoma, kad yra esminis 

abipusiškumo trūkumas, kai sunkumai, 

su kuriais susiduria Europos įmonės, 

siekdamos sudaryti sutartis ir koncesijas 

trečiosiose šalyse, ir apie kuriuos praneša 

Komisijai, kyla dėl to, kad valdžios 

institucijos nesilaiko tarptautinės darbo 

teisės nuostatų, išvardytų [...] Direktyvos 



[...] (2014) XXX dėl viešųjų pirkimų XI 

priede ir Direktyvos dėl subjektų, 

vykdančių veiklą vandens, energetikos, 

transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 

vykdomų viešųjų pirkimų, [...] (2014) XIV 

priede; 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) terminas „ūkio subjektas“ apima ir 

tiekėjo, ir paslaugų teikėjo sąvokas; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) pasiūlymą pateikęs ūkio subjektas 

vadinamas dalyviu; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) privalomas antkainis – perkančiųjų 

organizacijų ar subjektų prievolė padidinti, 

su tam tikromis išimtimis, sutarties 

skyrimo procedūrose pasiūlytas paslaugų ir 

(arba) prekių, kurių kilmės šalis yra tam 

tikros trečiosios šalys, kainas. 

e) privalomas antkainis – perkančiųjų 

organizacijų ar subjektų pareiga padidinti, 

su tam tikromis išimtimis, sutarties 

skyrimo procedūrose arba koncesijos 

skyrimo procedūrose pasiūlytas paslaugų 

ir (arba) prekių, kurių kilmės šalis yra tam 

tikros trečiosios šalys, kainas. 

 [Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 

tekstui (kai minimos sutarties skyrimo 

procedūros, nurodomos ir koncesijų 

suteikimo procedūros, tai galioja tiek 

vienaskaitai, tiek daugiskaitai). Jį priėmus 



atitinkamus techninius pakeitimus reikės 

padaryti visame tekste]. 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Prekės kilmė nustatoma pagal 1992 m. 

spalio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 

2913/1992, nustatančio Bendrijos 

muitinės kodeksą18, 22–26 straipsnius. 

1. Prekės kilmė nustatoma pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 952/2013 59–63 straipsnius, įskaitant 

papildomas nuostatas, kurios turi būti 

priimtos pagal jo 65 straipsnį. 

__________________  

18 OL L 302, 1992 10 19, p. 1  

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Paslaugos kilmė nustatoma remiantis 

fizinio ar juridinio asmens kilme. 

Paslaugos teikėjo kilmės šalis yra: 

Paslaugos kilmė nustatoma remiantis 

fizinio ar juridinio asmens kilme. Paslaugą 

teikiančio ekonominės veiklos vykdytojo 
kilmės šalis yra: 

 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Požiūris į reglamentuojamąsias prekes ir 

paslaugas 

Požiūris į reglamentuojamąsias prekes ir 

paslaugas 

Skirdamos darbų ir (arba) darbo atlikimo, 

prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartis 

perkančiosios organizacijos ar subjektai 

vienodai vertina reglamentuojamąsias 

prekes ir paslaugas ir Europos Sąjungos 

Skirdamos darbų ir (arba) darbo atlikimo, 

prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartis 

arba darbų vykdymo ar paslaugų teikimo 

koncesijas perkančiosios organizacijos ar 

subjektai vienodai vertina 

reglamentuojamąsias prekes ir paslaugas ir 



kilmės prekes ir paslaugas. Sąjungos kilmės prekes ir paslaugas. 

Prekėms ir paslaugoms, kurių kilmės šalys 

yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, 

išvardytosios Reglamento (EB) 

Nr. 732/2008 I priede, sudaromos tokios 

pačios sąlygos kaip reglamentuojamosioms 

prekėms ir paslaugoms. 

Prekėms ir paslaugoms, kurių kilmės šalys 

yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, 

išvardytos Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 978/2012 IV priede, 

arba besivystančios šalys, kurios laikomos 

pažeidžiamomis dėl įvairinimo stokos ir 

nepakankamos integracijos į pasaulio 

ekonomiką, kaip apibrėžta Reglamento 

(ES) Nr. 978/2012 VII priede, sudaromos 

tokios pačios sąlygos kaip 

reglamentuojamosioms prekėms ir 

paslaugoms. 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 5 

000 000 EUR be pridėtinės vertės 

mokesčio (PVM) ar didesnė, perkančiųjų 

organizacijų ar subjektų prašymu Komisija 

toliau išdėstytomis sąlygomis įvertina, ar 

pritarti procedūrų pasiūlymų su 

nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 

paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 

Sąjunga, pašalinimui iš sutarčių skyrimo, 

jei nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 

vertė viršija 50 % visų pasiūlymo apimamų 

prekių ar paslaugų vertės. 

1. Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 

5 000 000 EUR be pridėtinės vertės 

mokesčio (PVM) ar didesnė, perkančiųjų 

organizacijų ar subjektų prašymu Komisija, 

pradėjusi išorės tyrimą dėl viešųjų 

pirkimų, kaip numatyta 8 straipsnyje, ir 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

paskelbusi pranešimą apie šio tyrimo 

pradžią, toliau išdėstytomis sąlygomis 

įvertina, ar pritarti procedūrų pasiūlymų su 

nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 

paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 

Sąjunga, pašalinimui iš sutarčių skyrimo, 

jei nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 

vertė viršija 50 % visų pasiūlymo apimamų 

prekių ar paslaugų vertės. 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 

kurie ketina paprašyti pašalinti dalyvį iš 

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 

pagal 1 dalies reikalavimus privalantys 



sutarčių skyrimo procedūrų remdamosi 1 

dalimi, tai nurodo pagal Direktyvos 

2004/18/EB 35 straipsnį arba pagal 

Direktyvos 2004/18/EB 42 straipsnį, arba 

pagal Direktyvos dėl koncesijos sutarčių 

skyrimo 26 straipsnį skelbiamame 

pranešime apie pirkimą. 

pašalinti dalyvius iš sutarčių skyrimo 

procedūrų remdamiesi 1 dalimi, tai aiškiai 

nurodo techninių specifikacijų arba 

aprašomojo dokumento įžanginėje dalyje, 

kaip nurodyta Direktyvos [2014/.../ES] dėl 

viešųjų pirkimų 2 straipsnio 15 punkte ir 

Direktyvoje [2014/…/ES] dėl subjektų, 

vykdančių veiklą vandens, energetikos, 

transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 

arba techninių ir veikimo reikalavimų 

įžanginėje dalyje, kaip nurodyta 
Direktyvos [2014/…/ES] dėl koncesijos 

sutarčių skyrimo 2 straipsnio 13 punkte. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 

gavę 1 dalies sąlygas atitinkančius 

pasiūlymus, kuriuos dėl tų priežasčių 

ketina paprašyti pašalinti, apie tai praneša 

Komisijai. Pranešimo procedūros metu 

perkančioji organizacija ar subjektas gali 

toliau analizuoti pasiūlymus. 

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 

gavę 1 dalies sąlygas atitinkančius 

pasiūlymus, kuriuos dėl tų priežasčių 

pašalina, per aštuonias kalendorines 

dienas apie tai praneša Komisijai. 

Pranešimo procedūros metu perkančioji 

organizacija ar subjektas gali toliau 

analizuoti pasiūlymus. 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) sutarties objekto aprašymas; b) sutarties arba koncesijos objekto 

aprašymas; 

 



Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  da) tinkamais atvejais – kita informacija, 

kuri, Komisijos nuomone, yra naudinga. 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija gali paprašyti perkančiosios 

organizacijos ar subjekto pateikti 

papildomos informacijos. 

Išbraukta. 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ta informacija pateikiama per 8 darbo 

dienas, skaičiuojamas nuo pirmos darbo 

dienos po to, kai buvo gautas prašymas 

pateikti papildomos informacijos. Jei 

Komisija per šį laikotarpį negauna jokios 

informacijos, 3 dalyje nustatytas laikotarpis 

sustabdomas tol, kol Komisija gaus prašytą 

informaciją. 

Ta informacija pateikiama per 8 

kalendorines dienas, skaičiuojamas nuo 

pirmos kalendorinės dienos po to, kai buvo 

gautas prašymas pateikti papildomos 

informacijos. Jei Komisija per šį laikotarpį 

negauna jokios informacijos, 3 dalyje 

nustatytas laikotarpis sustabdomas tol, kol 

Komisija gaus prašytą informaciją. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 dalyje nurodytų sutarčių atžvilgiu 

Komisija priima įgyvendinamąjį aktą dėl 

ketinimo pašalinti patvirtinimo per du 

mėnesius nuo pirmos darbo dienos po tos, 

3. Kai Komisija nustato, kad prekių ir 

(arba) paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 

atveju iš esmės trūksta abipusiškumo, 

kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies ga 



kurią ji gavo pranešimą. Tie įgyvendinimo 

aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 

dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 

Šį laikotarpį galima pratęsti vieną kartą ne 

ilgiau kaip dviem mėnesiams pateisinamais 

atvejais, visų pirma dėl to, kad pranešime 

arba prie jo pridėtuose dokumentuose 

pateikta informacija yra neišsami arba 

netiksli, arba dėl to, kad iš esmės pasikeičia 

pranešti faktai. Jei pasibaigus šiam dviejų 

mėnesių laikotarpiui arba pratęstam 

laikotarpiui Komisija nepriėmė sprendimo 

pašalinimui patvirtinti ar nepatvirtinti, 

laikoma, kad Komisija pašalinimo 

nepatvirtino. 

punkte, ji priima įgyvendinimo aktą, 

kuriuo patvirtinamas pasiūlymų, dėl kurių 

atliktas tyrimas pagal 17 straipsnio 2 

dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, 

pašalinimas. Įgyvendinimo aktas 

priimamas per vieno mėnesio laikotarpį, 

kuris pradedamas skaičiuoti pirmąją 

kalendorinę dieną po to, kai pateikiamas 1 

dalyje nurodytas prašymas. Šį laikotarpį 

galima pratęsti vieną kartą ne ilgiau kaip 

vienu mėnesiu pateisinamais atvejais, visų 

pirma dėl to, kad pranešime arba prie jo 

pridėtuose dokumentuose pateikta 

informacija yra neišsami arba netiksli, arba 

dėl to, kad iš esmės pasikeičia pranešti 

faktai. Jei pasibaigus šiam vieno mėnesio 

laikotarpiui arba pratęstam laikotarpiui 

Komisija nepriėmė sprendimo pašalinimui 

patvirtinti ar nepatvirtinti, laikoma, kad 

Komisija pašalinimo nepatvirtino. 

 Tas pašalinimas – laikina priemonė; jis 

taikomas laukiant, kol bus užbaigtas 

pagal 8 straipsnį numatytas išorės tyrimas 

dėl viešųjų pirkimų, kol bus pateiktos 

pagal 9 straipsnį numatytos 

konsultavimosi procedūros išvados ir, 

prireikus, priimtos priemonės, ribojančios 

nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 

patekimą į Sąjungos viešųjų pirkimų 

rinką, kaip numatyta 10 straipsnyje. 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra ir, 

trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 

ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 

Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 

rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 

abipusiškumo. 

b) kai a punkte nurodyto susitarimo nėra ir, 

trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 

ribojamųjų viešųjų pirkimų ar koncesijos 

skyrimo priemonių, Sąjungos ir 

atitinkamos trečiosios šalies rinkų 

atvėrimui iš esmės trūksta abipusiškumo, 

ypač kai šios ribojamosios priemonės 

kenkia Sąjungos pramonės politikai. 

 



Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 

esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 

Sąjungos ūkio subjektai, prekės ir 

paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 

ribojamosiomis viešųjų pirkimų 

priemonėmis. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Vertindama, ar iš esmės trūksta 

abipusiškumo, Komisija išnagrinėja: 

Išbraukta. 

a) kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 

įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 

tarptautinius viešųjų pirkimų srities 

standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 

Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio 

subjektų; 

 

b) kiek valdžios įstaigos institucijos ir 

(arba) atskiri perkantieji subjektai veikia 

ar ima veikti diskriminuodami Sąjungos 

prekes, paslaugas ir ūkio subjektus. 

 

Pakeitimas 92 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Perkančiosios organizacijos ar 

subjektai, kurie atmetė dalyvius 

remdamiesi 1 dalimi, tai nurodo skelbime 

apie sutarties sudarymą, skelbiamame 

pagal Direktyvos 2004/18/EB 35 straipsnį, 

Direktyvos 2004/17/EB 42 straipsnį arba 

Direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo 

7. Tai atvejais, kai dalyviai buvo atmesti 

remiantis 3 dalimi, perkančiosios 
organizacijos ar subjektai tai, įskaitant 

atmetimo priežastis, nurodo skelbime apie 

sutarties sudarymą, skelbiamame pagal 

Direktyvos 2004/18/EB 35 straipsnį, 

Direktyvos 2004/17/EB 42 straipsnį arba 



27 straipsnį. Komisija priima 

įgyvendinamuosius aktus, kuriais 

nustatomos standartinės pranešimų apie 

sutarties skyrimą formos. Tokie 

įgyvendinimo aktai priimami pagal 

17 straipsnio 3 dalyje nurodytą patariamąją 

procedūrą. 

Direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo 

27 straipsnį. Komisija priima 

įgyvendinamuosius aktus, kuriais 

nustatomos standartinės pranešimų apie 

sutarties skyrimą formos. Tokie 

įgyvendinimo aktai priimami pagal 17 

straipsnio 3 dalyje nurodytą patariamąją 

procedūrą. 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Jei Komisija priėmė įgyvendinamąjį aktą 

dėl laikino prekių ir paslaugų patekimo iš 

šalies, kuri pradėjo esmines derybas su 

Sąjunga, kaip išdėstyta 9 straipsnio 4 

dalyje, pirma dalis netaikoma. 

8. Jei Komisija priėmė įgyvendinamąjį aktą 

dėl laikino prekių ir paslaugų patekimo iš 

šalies, kuri pradėjo derybas su Sąjunga, 

kaip išdėstyta 9 straipsnio 4 dalyje, pirma 

dalis gali būti netaikoma. Komisija 

tinkamai pagrindžia atitinkamą 

sprendimą perkančiajam subjektui, kuris 

pateikė paraišką. 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai perkančioji organizacija ar subjektas, 

patikrinęs konkurso dalyvio paaiškinimus, 

pagal Direktyvos dėl viešųjų pirkimų 69 

straipsnį ir Direktyvos dėl subjektų, 

vykdančių veiklą vandens, energetikos, 

transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 

viešųjų pirkimų 79 straipsnį ketina priimti 

neįprastai mažą pasiūlytą ne Sąjungos 

kilmės prekių ir (arba) paslaugų kainą, kai 

nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 

vertė viršija 50 % visos pasiūlyme 

numatytų prekių ir paslaugų vertės, jis apie 

tai raštu informuoja kitus konkurso 

dalyvius, nurodydamas tokios neįprastai 

mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų 

Kai perkančioji organizacija ar subjektas, 

patikrinęs konkurso dalyvio paaiškinimus, 

pagal Direktyvos dėl viešųjų pirkimų 69 

straipsnį ir Direktyvos dėl subjektų, 

vykdančių veiklą vandens, energetikos, 

transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 

viešųjų pirkimų 79 straipsnį ketina priimti 

neįprastai mažą pasiūlytą ne Sąjungos 

kilmės prekių ir (arba) paslaugų kainą, kai 

nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 

vertė viršija 50 % visos pasiūlyme 

numatytų prekių ir paslaugų vertės, jis apie 

tai raštu informuoja kitus konkurso 

dalyvius, nurodydamas tokios neįprastai 

mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų 

priežastis. Valstybės narės imasi 



priežastis. atitinkamų priemonių, skirtų užtikrinti, 

kad viešojo pirkimo sutartis vykdantys 

ekonominės veiklos vykdytojai laikytųsi 

taikytinų pareigų aplinkos apsaugos, 

socialinės ir darbo teisės srityse, nustatytų 

Sąjungos teisės aktais, nacionaliniais 

įstatymais, kolektyvinėmis sutartimis ar 

tarptautinėmis aplinkos apsaugos, 

socialinės ir darbo teisės nuostatomis, 

išvardytomis Direktyvos dėl viešųjų 

pirkimų [...] 2013 XI priede. 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Perkančioji organizacija ar subjektas gali 

neatskleisti informacijos, jei jos 

paviešinimas kliudytų vykdyti įstatymus, 

kitaip prieštarautų viešajam interesui, 

kenktų teisėtiems viešųjų ar privačių ūkio 

subjektų verslo interesams ar sąžiningai 

jų konkurencijai. 

Gavę informaciją iš perkančiosios 

organizacijos arba subjekto apie 

ketinimus priimti neįprastai mažos kainos 

pasiūlymą, kiti konkurso dalyviai per 

pagrįstą laikotarpį turi galimybę pateikti 

tai perkančiajai organizacijai arba 

subjektui atitinkamą informaciją, kad 
perkančioji organizacija arba subjektas 

galėtų priimti sprendimą žinodami visus 

galimus veiksnius, kurie gali turėti įtakos 

vertinant pasiūlytą neįprastai mažą (–as) 

kainą ar sąnaudas. 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai Komisija mano, kad tai naudinga 

Sąjungai, ji gali bet kada savo iniciatyva 

arba paprašyta suinteresuotų šalių ar 

valstybės narės pradėti išorės viešųjų 

pirkimų tyrimą dėl galimų ribojamųjų 

viešųjų pirkimų priemonių. 

Komisija gali bet kada savo iniciatyva arba 

paprašyta suinteresuotų šalių, 

perkančiosios organizacijos ar subjekto ar 

valstybės narės pradėti išorės viešųjų 

pirkimų tyrimą dėl galimų ribojamųjų 

viešųjų pirkimų priemonių. Komisija, 

priimdama sprendimą pradėti išorės 

tyrimą dėl viešųjų pirkimų, atsižvelgia į 

perkančiųjų organizacijų ir (arba) 



subjektų arba valstybių narių pateiktų 

prašymų skaičių. Jei Komisija atsisako 

pradėti tyrimą, tinkamai pagrindžia savo 

sprendimą šio tyrimo prašiusiai valstybei 

narei, suinteresuotajai šaliai ar 

perkančiajam subjektui. 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija pirmiausia atsižvelgia į tai, ar 

pagal 6 straipsnio 3 dalį patvirtinta 

keletas pašalinimo ketinimo atvejų. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje numatytas tyrimas vykdomas 

remiantis 6 straipsnyje nustatytais 

kriterijais. 

2. 1 dalyje numatytas tyrimas vykdomas 

remiantis 2 straipsnio 1 dalies ga dalyje 

nustatytais kriterijais. 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Ar atitinkama trečioji šalis taiko 

ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 

Komisija įvertina remdamasi suinteresuotų 

šalių ir valstybių narių pateikta informacija 

ir (arba) faktais, kuriuos Komisija surinko 

atlikdama tyrimą, per devynis mėnesius 

nuo tyrimo pradžios. Tinkamai pagrįstais 

atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas 

trimis mėnesiais. 

3. Ar atitinkama trečioji šalis taiko 

ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 

Komisija įvertina remdamasi suinteresuotų 

šalių ir valstybių narių pateikta informacija 

ir (arba) faktais, kuriuos Komisija surinko 

atlikdama tyrimą, arba rengdama 

reguliarias ataskaitas apie trečiosiose 

šalyse prekybai sudaromas kliūtis per tris 

mėnesius nuo tyrimo pradžios. Tinkamai 

pagrįstais atvejais šis laikotarpis gali būti 



pratęstas vienu mėnesiu. 

 Komisija, atlikdama įvertinimą, 

atsižvelgia į perkančiųjų organizacijų ar 

subjektų pateiktus prašymus atlikti 

tyrimus pagal 6 straipsnio 1 dalį po to, kai 

buvo pradėta šiame straipsnyje nustatyta 

procedūra. 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei, pradėjus konsultacijas, atitinkama šalis 

imasi patenkinamų ištaisomųjų (taisomųjų) 

priemonių, tačiau neprisiima naujų 

įsileidimo į rinką įsipareigojimų, Komisija 

konsultaciją gali sustabdyti arba nutraukti. 

Jei, pradėjus konsultacijas, atitinkama šalis 

imasi patenkinamų ištaisomųjų (taisomųjų) 

priemonių, tačiau neprisiima naujų 

įsileidimo į rinką įsipareigojimų, Komisija 

konsultaciją gali sustabdyti, nutraukti arba 

pakviesti atitinkamą šalį pradėti derybas 

pagal 9 straipsnio 4 dalį. 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai ištaisomosios (taisomosios) priemonės, 

kurių ėmėsi trečioji šalis, atšaukiamos, 

sustabdomos ar netinkamai 

įgyvendinamos, Komisija gali: 

Kai ištaisomosios (taisomosios) priemonės, 

kurių ėmėsi trečioji šalis, atšaukiamos, 

sustabdomos ar netinkamai 

įgyvendinamos, Komisija pagal 10 

straipsnį priima įgyvendinimo aktus, 

kuriais ribojamas prekių ir paslaugų, 

kurių kilmės šalis yra trečioji šalis, 

patekimas į rinką. 

 



Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos i punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) pratęsti ar iš naujo pradėti konsultaciją 

su atitinkama trečiąja šalimi, ir (arba) 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos ii punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) veikti vadovaudamasi 10 straipsniu ir 

priimti įgyvendinamuosius aktus, kuriais 

būtų apribotas prekių ir paslaugų, kurių 

kilmės šalis yra trečioji šalis, patekimas į 

rinką. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kai pradėjus konsultaciją paaiškėja, kad 

tinkamiausia priemonė viešųjų pirkimų 

ribojamiesiems veiksmams nutraukti yra 

tarptautinio susitarimo sudarymas, 

vykdomos derybos pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 207 ir 218 

straipsnių nuostatas. Jei šalis pradėjo 

esmines derybas su Europos Sąjunga dėl 

patekimo į rinką viešųjų pirkimų srityje, 

Komisija gali priimti įgyvendinamąjį aktą, 

kuriuo prekės ir paslaugos iš tos šalies 

negalėtų būti pašalinamos iš sutarčių 

skyrimo procedūrų pagal 6 straipsnį. 

4. Kai pradėjus konsultaciją paaiškėja, kad 

tinkamiausia priemonė viešųjų pirkimų 

ribojamiesiems veiksmams nutraukti yra 

tarptautinio susitarimo sudarymas, 

vykdomos derybos pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 207 ir 218 

straipsnių nuostatas. Jei šalis pradėjo 

derybas su Europos Sąjunga dėl patekimo į 

rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija gali 

priimti įgyvendinamąjį aktą, kuriuo prekės 

ir paslaugos iš tos šalies negalėtų būti 

pašalinamos iš sutarčių skyrimo procedūrų 

pagal 6 straipsnį. Komisija tinkamai 

pagrindžia atitinkamą sprendimą valstybei 

narei, suinteresuotajai šaliai ar 

perkančiajam subjektui, kurie pateikė 

paraišką. 

 



Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija gali nutraukti konsultacijas, jei 

atitinkama šalis prisiima tarptautinius 

įsipareigojimus, sutartus su Sąjunga, 

vienu iš šių būdų: 

Komisija gali nutraukti konsultacijas, jei 

atitinkama šalis nusprendė kartu su 

Sąjunga arba tarptautiniu lygiu imtis šių 

priemonių: 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 a) tarptautinius įsipareigojimus, susitarus 

su Europos Sąjunga, šalis prisiima vienu 

iš šių būdų: 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a iii punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) išplėsdama įsileidimo į rinką 

įsipareigojimus, prisiimtus pagal PPO 

sutartį dėl viešųjų pirkimų arba pagal 

dvišalį su Sąjunga sudarytą susitarimą, 

susijusį su tos sutarties sistema. 

iii) išplėsdama įsileidimo į rinką 

įsipareigojimus, prisiimtus pagal PPO 

sutartį dėl viešųjų pirkimų arba pagal 

dvišalį su Sąjunga sudarytą susitarimą, 

susijusį su tos sutarties sistema, ir 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 b) susijusi šalis patvirtino taisomąsias 

priemones. 



Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jei konsultacijos su trečiąja šalimi per 15 

mėnesių nuo jų pradžios neatneša 

patenkinamų rezultatų, Komisija 

konsultacijas nutraukia ir sprendžia, ar jai 

veikti pagal 10 straipsnį ir priimti 

įgyvendinamuosius aktus, kuriais būtų 

apribotas prekių ir paslaugų, kurių kilmės 

šalis yra trečioji šalis, patekimas į rinką. 

6. Jei konsultacijos su trečiąja šalimi per 12 

mėnesių nuo kalendorinės dienos, kai jos 

prasidėjo, neatneša patenkinamų rezultatų, 

Komisija konsultacijas nutraukia ir 

sprendžia, ar jai veikti pagal 10 straipsnį ir 

priimti įgyvendinamuosius aktus, kuriais 

būtų apribotas prekių ir paslaugų, kurių 

kilmės šalis yra trečioji šalis, patekimas į 

rinką. 

 

Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kai pagal 8 straipsnį vykdant tyrimą ir 

atlikus 9 straipsnyje numatytą procedūrą 

nustatoma, kad dėl tos trečiosios šalies 

priimtų ir taikytų ribojamųjų viešųjų 

pirkimų priemonių Sąjungos ir atitinkamos 

trečiosios valstybės rinkų atvėrimui iš 

esmės trūksta abipusiškumo, kaip nurodyta 

6 straipsnyje, Komisija priima 

įgyvendinamuosius aktus, kuriais būtų 

laikinai apribotas nereglamentuojamųjų 

prekių ir paslaugų, kurių kilmės šalis yra 

trečioji šalis, patekimas į rinką Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. 

1. Kai pagal 8 straipsnį vykdant tyrimą ir 

atlikus 9 straipsnyje numatytą procedūrą 

nustatoma, kad Sąjungos ir atitinkamos 

trečiosios valstybės rinkų atvėrimui iš 

esmės trūksta abipusiškumo, kaip nurodyta 

2 straipsnio 1 dalies ga punkte, Komisija 

gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 

laikinai apribojamas nereglamentuojamųjų 

prekių ir paslaugų, kurių kilmės šalis yra 

trečioji šalis, patekimas į rinką ne ilgiau 

kaip penkeriems metams ir šis laikotarpis 

gali būti pratęstas kitam penkerių metų 

laikotarpiui. Tie įgyvendinimo aktai 

priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros. 

 

Pakeitimas 73 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal 1 dalį priimtos priemonės gali visų Komisija nepritaria ketinimui pašalinti, 



pirma būti taikomos tik: jei tai pažeistų rinkos prieinamumo 

įsipareigojimus, kuriuos Sąjunga yra 

įrašiusi savo tarptautiniuose 

susitarimuose. Pagal 1 dalį priimtos 

priemonės gali visų pirma būti taikomos 

tik: 

 

Pakeitimas 74 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jeigu per tą laikotarpį pagal 9 straipsnio 4 

dalį ir 10 straipsnį taikomos priemonės 

nėra sustabdomos arba atšaukiamos, jų 

galiojimas baigiasi praėjus penkeriems 

metams nuo jų įsigaliojimo. 

 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Perkančiosios organizacijos ar subjektai 

gali nuspręsti netaikyti pagal 10 straipsnį 

viešųjų pirkimų procedūrai taikomų 

priemonių, jei: 

1. Perkančiosios organizacijos ar subjektai 

gali prašyti Komisijos netaikyti pagal 10 

straipsnį viešųjų pirkimų procedūrai 

taikomų priemonių, jei: 

 

Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  Jei po 15 kalendorinių dienų Komisija 

nepriėmė sprendimo, kuriuo toks 

prašymas patvirtinamas arba atmetamas, 

laikoma, kad Komisija šio prašymo 

nepatvirtino. Išskirtinėmis aplinkybėmis, 

šis terminas gali būti pratęstas ne ilgesniu 

kaip penkių kalendorinių dienų 



laikotarpiu.  

 

Pakeitimas 77 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 

neketinantys taikyti pagal 10 straipsnį 

priimtų ar pagal 11 straipsnį atnaujintų 

ribojamųjų priemonių, apie savo ketinimą 

nurodo pagal [Direktyvos 2004/18/EB 35 

straipsnį arba pagal Direktyvos 

2004/18/EB 42 straipsnį] skelbiamame 

pranešime apie pirkimą. Jie apie tai 

praneša Komisijai ne vėliau kaip per 

dešimt kalendorinių dienų po pranešimo 

apie pirkimą paskelbimo. 

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 

neketinantys taikyti pagal 10 straipsnį 

priimtų ar pagal 11 straipsnį atnaujintų 

ribojamųjų priemonių, apie savo ketinimą 

nurodo pagal [Direktyvos 2004/18/EB 35 

straipsnį arba pagal Direktyvos 

2004/17/EB 42 straipsnį] skelbiamame 

pranešime apie pirkimą. 

 

Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pranešimas siunčiamas elektroninėmis 

priemonėmis naudojant standartinę 

formą. Komisija pagal 17 straipsnio 3 

dalyje nurodytą patariamąją procedūrą 

priima įgyvendinimo aktus, kuriais 

nustatomos pranešimų apie pirkimą ir 

pranešimo standartinės formos. 

Komisija pagal 17 straipsnio 3 dalyje 

nurodytą patariamąją procedūrą priima 

įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 

pranešimų apie pirkimą standartinės 

formos. 

 

Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pranešime prateikiama tokia informacija: Išbraukta. 

a) perkančiosios organizacijos ar subjekto 

pavadinimas ir duomenys ryšiams; 

 



b) sutarties objekto aprašymas;  

c) informacija apie norimų įsileisti ūkio 

subjektų, prekių ir (arba) paslaugų kilmę; 

 

d) pagrindas, kuriuo remiasi sprendimas 

netaikyti ribojamųjų priemonių, ir 

išsamus išimčių taikymo pateisinimas; 

 

e) tinkamais atvejais – kita informacija, 

kuri perkančiosios organizacijos ar 

subjekto nuomone yra naudinga. 

 

 

Pakeitimas 80 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 

bet kada panaikinti 14 straipsnyje 

nurodytus delegavimo įgaliojimus. 

Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 

tame sprendime nurodytų įgaliojimų 

suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 

sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 

galiojantiems deleguotiesiems aktams. 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 

bet kada panaikinti 14 straipsnyje 

nurodytus delegavimo įgaliojimus. 

Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 

tame sprendime nurodytų įgaliojimų 

suteikimas. Jis įsigalioja kitą kalendorinę 

dieną po sprendimo paskelbimo Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 

vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi 

poveikio jau galiojantiems deleguotiesiems 

aktams. 

 

Pakeitimas 81 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 16a straipsnis 

 Viešųjų pirkimų sąlygos trečiosiose šalyse 

vykdant Sąjungos finansuojamas 

programas 

 Turint mintyje Europos Sąjungos ir jos 

valstybių narių finansuojamus viešuosius 

pirkimus, Komisija užtikrina, kad būtų 

taikoma privaloma reglamentavimo 

sistema, skirta viešųjų pirkimų sutarčių 

skyrimui ir vykdymui reguliuoti. 



Atsižvelgiant į tai, Sąjunga patvirtina 

vienodas taisykles, kuriomis Sąjungos ir 

trečiųjų šalių ekonominės veiklos 

vykdytojams užtikrinamos vienodos 

konkurencijos sąlygos. 

 

Pakeitimas 82 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nei Komisija, nei Taryba, nei Europos 

Parlamentas, nei valstybės narės, nei jų 

pareigūnai neatskleidžia jokios pagal šį 

reglamentą gautos konfidencialaus 

pobūdžio informacijos be tokios 

informacijos pateikėjo specialaus leidimo. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 83 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Pagal šį reglamentą gauta informacija 

ir jos teikėjo nurodyta kaip 

konfidencialaus pobūdžio informacija 

jokiomis aplinkybėmis neatskleidžiama, 

nebent jos teikėjas suteiktų specialų 

leidimą. 

 

Pakeitimas 84 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2017 m. sausio 1 d. ir bent kartą kas trejus 

metus po šio reglamento įsigaliojimo 

Komisija teikia Europos Parlamentui ir 

Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento 

taikymo ir dėl pažangos, padarytos pagal šį 

reglamentą pradėtose tarptautinėse 

Bent kartą kas trejus metus po šio 

reglamento įsigaliojimo Komisija teikia 

Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 

dėl šio reglamento taikymo ir dėl pažangos, 

padarytos pagal šį reglamentą pradėtose 

tarptautinėse derybose dėl ES ekonominės 



derybose dėl ES ūkio subjektų patekimo į 

viešųjų sutarčių skyrimo procedūras 

trečiosiose šalyse. Tuo tikslu valstybės 

narės paprašytos pateikia Komisijai 

atitinkamą informaciją. 

veiklos vykdytojų patekimo į viešųjų 

sutarčių skyrimo procedūras trečiosiose 

šalyse. Tuo tikslu valstybės narės 

paprašytos pateikia Komisijai atitinkamą 

informaciją. Kai Komisija pateikia savo 

antrąją ataskaitą, ji taip pat Europos 

Parlamentui ir Tarybai pateikia 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl iš dalies pakeisto 

reglamento arba pagrindžia, kodėl, jos 

nuomone, pakeitimų daryti nereikia. Jei 

Komisija neįvykdytų šių savo pareigų, 

praėjus dvejiems metams po antrosios 

ataskaitos pateikimo dienos šis 

reglamentas nustotų galioti. 

 

Pakeitimas 85 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Įsigaliojus šiam reglamentui, Direktyvos 

2004/17/EB 58 ir 59 straipsniai 

panaikinami. 

Komisija įvertina, ar reikia palikti galioti 

Direktyvos 2004/17/EB 58 ir 59 

straipsnius. Komisija, atsižvelgdama į šio 

vertinimo rezultatus, pateikia pasiūlymą 

dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 

dėl tų straipsnių panaikinimo nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. 

 


