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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Komisijos žaliosios knygos apie valstybinio viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę 
ir Bendrijos teisės aktus, susijusius su viešuoju pirkimu ir koncesijomis
(KOM(2004)0327 - 2006/2043(INI))

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą apie valstybinio viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystę ir Bendrijos teisės aktus, susijusius su viešuoju pirkimu ir koncesijomis 
(KOM(2004)0327), 

- atsižvelgdamas į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 5 straipsnio 2 dalies 
nuostatas dėl subsidiarumo principo ir į 43−49 straipsnių nuostatas dėl įsisteigimo 
laisvės ir laisvės teikti paslaugas bei į susijusius skaidrumo, lygių galimybių, 
proporcingumo ir abipusio pripažinimo principus,    

- atsižvelgdamas į galiojančias direktyvas dėl viešųjų sutarčių,

- atsižvelgdamas į Europos Tarybos 1985 m. spalio 15 d. Europos vietos savivaldos 
chartiją, 

- atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-5 straipsnio nuostatas,

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A6-
0000/2006),

A. kadangi viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė (VPSP) apima įvairias viešųjų įstaigų 
ir privačių įmonių bendradarbiavimo formas įgyvendinant visuotinės svarbos projektus,

B. kadangi iki šiol nėra Bendrijos mastu taikomo bendro VPSP formų apibrėžimo ir 
galiojančioje Bendrijos teisėje nėra specialių teisinių nuostatų, pagal kurias būtų 
numatytos įvairios VPSP formos,

C. kadangi VPSP dažnai vykdoma sudarant teisiniu ir finansiniu aspektais sudėtingus 
verslo darinius, kai privačios įmonės ir viešosios įstaigos bendradarbiauja siekdamos 
įgyvendinti infrastruktūros projektus arba teikti viešąsias paslaugas,  

D. kadangi VPSP nereiškia, kad viešosios užduotys palaipsniui perduodamos vykdyti 
privačiajam sektoriui, 

E. kadangi valstybės institucijų ir pramonės įmonių bendradarbiavimas gali padėti 
užtikrinti naudingą jų sąveiką ir veiksmingesnį viešųjų lėšų valdymą, šis būdas gali būti 
pasitelktas kaip privatizavimo alternatyva esant ribotiems biudžeto ištekliams, taip pat 
padėti atnaujinti valstybės valdymą panaudojant praktinę privataus pramonės sektoriaus 
patirtį,
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F. kadangi VPSP iš esmės patenka į Sutarties nuostatų dėl vidaus rinkos taikymo sritį, 
ypač atsižvelgiant į nuostatas dėl skaidrumo, lygių galimybių, proporcingumo ir 
abipusio pripažinimo principų, taip pat į antrinės teisės nuostatų dėl viešųjų sutarčių 
taikymo sritį,

G. kadangi vykdant VPSP negalima apriboti vietos arba regiono savivaldos institucijų 
teisių, numatytų pagal valstybių narių teisę, 

H. kadangi VPSP yra galima viešųjų paslaugų teikimo forma ir kadangi valstybės 
institucijos ir ateityje turės nuspręsti, ar jos šias paslaugas teiks pačios, ar įpareigos tai 
atlikti savo įmones, ar patikės šią veiklą privačiai trečiajai šaliai,

Bendro pobūdžio pastabos

1. džiaugiasi, kad Komisija parengė Žaliąją knygą apie valstybinio viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystę ir Bendrijos teisės aktus, susijusius su viešuoju pirkimu ir 
koncesijomis, viešųjų konsultacijų dėl šios Žaliosios knygos ataskaitą ir komunikatą dėl 
galimų tolesnių priemonių VPSP srityje; 

2. nepritaria, kad turi būti sukurta speciali VPSP reglamentuojanti teisės sistema, tačiau 
mano, kad būtinos teisės aktų leidybos iniciatyvos dėl paslaugų koncesijų ir 
institucionalizuotos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (IVPSP) reglamentavimo; 

3. pritaria, kad siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo turi būti numatytas pereinamasis 
laikotarpis, taikomas galiojančioms sutartims, sudarytoms remiantis nacionalinės teisės 
nuostatomis ir vadovaujantis sąžiningumo principu;  

4. mano, kad teisės nuostatos dėl viešųjų sutarčių sudarymo iš esmės turi būti taikomos 
visais atvejais, kai pasirenkamas partneris iš privačiojo sektoriaus;

5. pabrėžia, kad valdant viešuosius išteklius itin svarbu laikytis skaidrumo principo, įskaitant 
išrinktų įgaliotųjų atstovų teisę tikrinti sutartis ir dokumentus; 

6. mano, kad skaidrių taisyklių taikymas sudarant viešąsias sutartis yra naudingas visiems 
piliečiams, kadangi taip užtikrinama veiksminga konkurencija ir apsauga nuo korupcijos;

7. rekomenduoja, kad įgyvendinant VPSP būtų nustatytas privalomas įpareigojimas teikti 
ataskaitą piliečiams, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, veiksmingumą ir kokybės standartų 
laikymąsi;  

8. rekomenduoja valstybėms narėms pasirūpinti, kad būtų nustatyta standartinė sutarčių 
forma ir aktyviau rengiami darbuotojai, galintys priimti sprendimus, susijusius su VPSP 
partnerio iš privačiojo sektoriaus atranka, ir taip palengvinti viešojo sektoriaus institucijų 
darbą;  
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9. tikisi, jog valstybės narės imsis išankstinių priemonių, kad neigiamų padarinių vietinių 
valdžios institucijų darbuotojams problema būtų sprendžiama laiku ir dėmesingai;

10. nepritaria, kad būtų įkurta Europos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės agentūra, 
tačiau pritaria, kad būtų kitaip keičiamasi patirtimi, pvz., kuriant nacionalinių ir regioninių 
VPSP srityje kompetentingų institucijų tinklą;

11. apgailestauja, kad Komisija nusprendė klausimą dėl viešųjų pirkimų sutarčių, kurių suma 
neviršija ribinės vertės, sudarymo spręsti priimdama komunikatą, ir mano, kad šiuo atveju 
būtina taikyti Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūrą; 

VPSP kaip viešoji sutartis

12. pritaria Komisijos nuomonei, kad pasirenkant partnerį iš privačiojo sektoriaus norint 
sudaryti viešąsias sutartis statybos darbams atlikti arba paslaugoms teikti iš esmės turi būti 
vadovaujamasi direktyvų dėl viešųjų pirkimų nuostatomis;

13. mano, kad viešoji įstaiga turi turėti galimybę pasirinkti atvirą arba uždarą procedūrą;

14. mano, kad siekiant užtikrinti skaidrumą derybų procedūra turėtų būti taikoma tik 
išimtiniais atvejais, kai darbų pobūdžio ir masto negalima numatyti iš anksto; 

15. pritaria, kad siekiant lankstumo viešosios sutartys turėtų būti sudaromos vykdant 
konkurencinio dialogo procedūrą, ir ragina Komisiją patikslinti numatytą „teisinio ir 
finansinio sutarties sudėtingumo“ sąlygą, būtiną norint taikyti šią procedūrą; mano, jog 
turi būti užtikrinama, kad nė vienas iš šios procedūros dalyvių negalėtų viešai paskelbti 
slaptos informacijos;  

VPSP kaip koncesija

16. džiaugiasi, kad Komisija, atlikusi išsamų poveikio vertinimą koncesijų sudarymo 
klausimais, ketina imtis teisės aktų leidybos iniciatyvos; mano, kad šios priemonės padės 
panaikinti esamą teisinį netikrumą ir iš esmės sustiprinti konkurencingumą;

17. tikisi, kad galimame teisės akte bus pateiktas aiškus koncesijų apibrėžimas atribojant jas 
nuo viešųjų sutarčių ir numatyti objektyvūs bei patikrinami atrankos kriterijai; 

18. mano, kad koncesijos turėtų būti sudaromos ribotam laikotarpiui siekiant užtikrinti, kad iš 
konkurentų pernelyg ilgai nebūtų atimta galimybė konkuruoti; 

19. mano, kad sudarant koncesijas taip pat reikėtų taikyti konkurencinio dialogo procedūrą, 
kadangi pagal šią procedūrą užtikrinamas tinkamas lankstumas atsižvelgiant į koncesijos 
sudėtingumą ir nepažeidžiant skaidrumo, lygių galimybių, proporcingumo ir abipusio 
pripažinimo principų;
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20. remia Komisijos pastangas išsiaiškinti, ar visoms sutarčių pagrindu sudarytoms VPSP 
turėtų būti taikomos bendros viešųjų pirkimų taisyklės, neatsižvelgiant į tai, ar šios VPSP 
priskiriamos viešosioms sutartims, ar koncesijoms; 

Institucionalizuota VPSP (IVPSP) ir vidaus (angl. in-house) sandoriai  

21. remia Komisijos ketinimą imtis veiksmų siekiant panaikinti akivaizdų dabartinį teisinį 
netikrumą IVPSP srityje;

22. mano, kad aiškinamasis komunikatas nėra tinkama priemonė šiam klausimui spręsti ir kad 
šiuo atveju būtina taikyti Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūrą;

23. ragina Komisiją imtis teisės aktų leidybos iniciatyvos siekiant patikslinti ir papildyti 
galiojančias direktyvas dėl viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo, atsižvelgiant į IVPSP ir 
vidaus sandorius;  

24. mano, kad atsižvelgiant į skaidrumo principą ir diskriminacijos draudimą būtina, jog 
steigiant IVPSP būtų taikoma viešųjų pirkimų sutarčių teisė, jei kuriant šią partnerystę su 
privačia įmone sudaroma viešoji sutartis, koncesija arba minėtai įmonei pavedama atlikti 
kitas viešąsias užduotis; mano, kad tas pats principas turėtų būti taikomas tuo atveju, kai 
IVPSP steigiama parduodant viešosios įmonės akcijas;

25. supranta, kad itin gausi teismų praktika lėmė bendrą teisinį netikrumą taikant kriterijus dėl 
vidaus sandorių, todėl ragina Komisiją parengti kriterijus, kurie vietinėms valdžios 
institucijoms suteiktų daugiau veiksmų laisvės priimant sprendimą;  

26. mano, kad jei pirmasis kvietimas dalyvauti paraiškų teikimo konkurse siekiant įsteigti 
bendrą viešojo ir privačiojo sektorių įmonę buvo tikslus ir išsamus, tolesnių konkursų 
skelbti nebūtina;

Vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimas

27. pritaria bendram principui, kad, atsižvelgiant į savivaldos institucijų kompetenciją ir 
veiksmingo valdymo principą, vietos savivaldos institucijos turėtų bendradarbiauti 
siekdamos užtikrinti naudingą tarpusavio sąveiką;

28. mano, kad teisinis netikrumas šioje srityje, kurį ypač lėmė Europos Teisingumo Teismo 
sprendimas byloje Nr. C-84/03 (Komisija prieš Ispaniją), neleistinas, ir ragina Komisiją 
imtis teisės aktų leidybos iniciatyvos;

29. ragina Komisiją nustatyti kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų galima atriboti savivaldos 
institucijų bendradarbiavimo formas, kurioms netaikoma viešųjų pirkimų sutarčių teisė, 
nuo vidaus rinkos atžvilgiu svarbių savivaldos institucijų bendradarbiavimo formų; mano, 
kad vienas galimų kriterijų galėtų būti teritorinis bendradarbiavimo mastas arba iš 
konkurencijos teisės perimta de minimis išlyga;
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30. nepritaria, kad viešųjų pirkimų teisė būtų taikoma tais atvejais, kai savivaldos institucijos, 
bendradarbiaudamos su kitomis savivaldos institucijoms, ketina savo teritorijoje vykdyti 
tam tikras užduotis ir rinkoje nesiūlo šių paslaugų teikti kitoms trečiosioms šalims;  

31. mano, kad šiuo atveju nedera atriboti įgaliojimų perdavimo nuo įgaliojimų suteikimo ir 
kad abiem šiais atvejais neturėtų būti taikoma viešųjų pirkimų teisė; 

32. mano, kad viešųjų pirkimų teisę būtina taikyti tais atvejais, kai bendradarbiaujančių 
savivaldos institucijų paslaugos siūlomos rinkoje taip pat, kaip ir privačių paslaugų teikėjų 
paslaugos, arba tais atvejais, kai viešąsias užduotis vykdo privačiojo sektoriaus atstovai 
arba kitos savivaldos institucijos, nesivadovaudamos savivaldos institucijų 
bendradarbiavimo pagrindais;  

o
o o

33. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.



PR\626826LT.doc PE 376.736v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendro pobūdžio pastabos

Pastaraisiais metais VPSP Europoje tampa vis populiaresnės, tačiau VPSP formos valstybėse 
narėse labai skiriasi atsižvelgiant į jų teisinę sistemą ir sektorius, kuriuose VPSP taikomos.
Kadangi šiuo metu Europoje nėra galiojančio vieno VPSP apibrėžimo, ši sąvoka yra bendro 
pobūdžio susitarimų tarp viešųjų institucijų ir privačiojo sektoriaus apibūdinimas. Susitarimai 
susiję su priemonėmis viešajai infrastruktūrai gerinti arba viešosiomis paslaugomis. 
Jei VPSP vykdomos teisingai, dažniausiai sumažėja eksploatacijos ciklo išlaidos, geriau 
paskirstoma rizika, greičiau vykdomi viešieji darbai ir paslaugos, pagerėja kokybė ir 
taupomos lėšos.

Atidžiau panagrinėjus, dėmesį patraukia tai, kad VPSP plėtros lygis Europos Sąjungoje gana
skirtingas. Valstybes nares sąlyginai galima suskirstyti į tris grupes: pirmaujančią grupę, 
kuriai priklauso Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Airija ir Italija, vidurinę grupę bei 
valstybių grupę, kuriai priklauso valstybės, turinčios mažai patirties šioje srityje. Vidurio ir 
Rytų Europos valstybės dėl jų ypatingų ekonominių ir politinių požymių sudaro atskirą grupę. 
VPSP šiose valstybėse atlieka ypač svarbų vaidmenį kuriant šiuolaikišką infrastruktūrą.
Minėta pirmaujanti valstybių narių grupė turi didelę patirtį įvairiuose sektoriuose, pradedant 
priemonėmis infrastruktūrai gerinti geležinkelių ir kelių srityje ir baigiant projektais sveikatos 
apsaugos, švietimo ir kalėjimų sistemose. Be to, šios valstybės dažnai aiškiai žino, kokie yra 
VPSP projektų atskirose srityse pranašumai ir trūkumai. Neretai jau esama specialių įstatymų 
valstybių narių arba regionų lygmeniu ir sukurta kryptingų vertinimo metodų sėkmei vertinti. 
Kitos valstybės, pvz., Airija, yra sudariusios savo atskirus valdymo skyrius, kuriuose 
didinama ir telkiama „VPSP patirtis“.

Ypač remiantis Didžiosios Britanijos, kurią galima vadinti „šalimi pradininke“ VPSP taikymo 
srityje, bei kitų valstybių patirtimi galima daryti šias negalutines išvadas:

- Atrodo, kad kai kurie sektoriai labiau tinka VPSP formoms taikyti nei kiti sektoriai. 
Infrastruktūros projektai geležinkelių ir kelių srityse dažniausiai sukūrė didesnę 
pridėtinę vertę. Belieka palaukti siekiant įsitikinti, ar sveikatos apsaugos ir švietimo 
sistemose bei kitose srityse galima gauti panašių rezultatų. Kadangi sutartys tik 
neseniai pradėtos vykdyti, kol kas dar neįmanoma atlikti galutinio vertinimo. Atrodo, 
kad sektoriai, kuriuose vyksta sparti technologijų kaita, pvz., IT sritis, netinkami 
VPSP projektams. Beveik neįmanoma ilgesniam laikui nustatyti įtikinamų kokybės 
standartų netrukdant galimoms naujovėms ir paslaugų kokybės gerinimui.

- Atrodo, kad svarbu tinkamai parinkti parametrus, siekiant įvertinti VPSP projekto 
sąnaudų ir naudos santykį.

- Pasirodo, kad dažnai VPSP projektai yra gerai apgalvoti planavimo ir kūrimo etape 
atsižvelgiant į įprastinį sutarčių skyrimą, tačiau iš dalies turi didelių trūkumų vykdymo 
etape.

- Be to, būtinos patobulintos priemonės veiksmingai patikrai atlikti ir daryti poveikį 
privačiojo sektoriaus projektų vykdymo našumui. Joms taip pat priskiriamos 
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įtikinamos sankcijos, pvz., išlygos dėl mokėjimų sumos sumažinimo arba sutarties 
nutraukimo.

- Pagaliau pagrindinį vaidmenį VPSP plėtrai ir sėkmei atlieka nacionalinės politikos 
nuostatos ir turima kompetencija. Kuriami specialieji viešųjų administracijų skyriai 
bei didesnė valdymo kompetencija tiek privačiajame, tiek viešajame sektoriuose 
ateityje tikriausiai pagerins rezultatus. Daug kur viešojoje administracijoje reikės 
keisti mąstymo būdą.

Apibendrinant galima tvirtinti, kad VPSP nėra universali problemų sprendimo priemonė. 
VPSP yra sunku planuoti, įgyvendinti ir vykdyti. Joms reikia daug laiko, kad atsirastų 
pastebimų rezultatų. Todėl dar svarbiau atlikti išsamią išankstinę patikrą, ar valstybinės 
valdžios institucijos turėtų dalyvauti VPSP ir kaip ji bus formuojama. Vyriausybės visų pirma 
turėtų sutelkti savo dėmesį į tai, kaip gerinti savo administracinius gebėjimus ir vertinimo 
metodus, o ne taikyti VPSP kituose sektoriuose. Turėtų būti užtikrinama, kad rizika būtų 
paskirstoma toms šalims, kurios gali geriausiai su ja susidoroti, ir kad bus pasinaudojama 
pranašumais, atsirandančiais veiksmingai įtraukus privatųjį sektorių. Nesilaikant šio požiūrio,
viešajam sektoriui gresia pavojus vykdyti VPSP projektus dėl netinkamų priežasčių, pvz., 
siekiant trumpam pagerinti biudžeto padėtį darant žalą ilgalaikiam finansiniam patikimumui. 

Atsižvelgiant į esamą VPSP reglamentuojančią teisinę sistemą, reikia pabrėžti, kad nei 
privačiųjų partnerių atrankai, nei įgyvendinimo etapui nesama specialaus ES teisinio 
reglamentavimo. Atliekant partnerių atranką galioja bendrieji EB sutarties principai bei 
esamos direktyvos dėl viešųjų pirkimų. Remiantis EB sutartimi, visoms sutartims, pagal 
kurias viešoji institucija skiria užsakymą, galioja EB sutarties 43–49 straipsniuose nustatyti 
bendrieji įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas principai. Vadinasi, VPSP sutartims turi 
galioti skaidrumo, lygių galimybių, proporcingumo ir abipusio pripažinimo reikalavimai. Be 
to, VPSP sutartims, kurios yra priskiriamos viešosioms sutartims, privaloma taikyti 
bendrąsias viešųjų pirkimų direktyvas. Darbų koncesijoms galioja kai kurios specialiosios 
nuostatos, o paslaugų teikimo koncesijoms antrinė teisė lig šiol negalioja. Kalbant apie VPSP 
įgyvendinimą, galioja valstybių narių įstatymai, jie neturi prieštarauti pirmenybę turinčioms 
EB sutarties taisyklėms.

Atsižvelgiant į tai, kad nėra bendros VPSP teisinės sistemos Europos lygiu, ir į nacionalinių 
įstatymų nevienalytiškumą, kyla klausimas, ar reikalingas vienodas reglamentavimas siekiant 
užtikrinti skaidrumą ir veiksmingą konkurenciją tarp rinkos dalyvių. Konsultacijos, vykusios 
paskelbus Žaliąją knygą, metu nedidelė dauguma dalyvių buvo prieš horizontalųjį 
reglamentavimą, tačiau pritarė iniciatyvoms dėl koncesijų ir IVPSP, nors ir nebuvo prieita 
prie bendros nuomonės dėl jų formos.

Iš esmės VPSP sudaromos remiantis viešųjų pirkimų sutarčių forma. Tačiau visų pirma 
daugėjant ETT nustatytos precedentinės teisės atvejų susidarė teisinio neapibrėžtumo padėtis, 
ir ji turėtų būti ištaisyta. Tam reikalingos Komisijos teisėkūros iniciatyvos. Taip pat reikia 
atidžiai patikrinti, kur reglamentavimas galėtų būti suvienodintas nepanaikinant didžiausių 
skirtumų. Iš esmės teisėkūros procesas turėtų būti vykdomas apdairiai, nes VPSP dažnai yra 
labai sudėtingi susitarimai, kurių patrauklumas gali būti išsaugomas tik esant lanksčiam 
reglamentavimui. Kalbant apie priemonių pobūdį, pirmenybė turi būti teikiama teisėkūros 
priemonėms, o ne komunikatams. Nors ir galima suprasti Komisijos abejones, susijusias su 
tuo, kad direktyvos dėl viešųjų pirkimų buvo priimtos vos prieš dvejus metus ir daugelyje 
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valstybių narių dar nėra įgyvendintos, dėl reglamentuotinos temos svarbos reikia bendro 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo. Pabrėžtinai atmetamas „negriežtosios teisės“ 
kūrimas. Be to, aiškinamieji komunikatai nesuteikia siekiamo teisinio apibrėžtumo, 
priešingai – sukelia tolesnes bylas ETT.

Politinės drausmės požiūriu turi būti laikomasi aiškios pozicijos: visur, kur atliekama 
partnerių iš privačiojo sektoriaus atranka, turi būti pasirenkama skaidri procedūra. 
Reikalavimus užtikrinti skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją tarp rinkos dalyvių galima 
pagrįsti tuo, kad privatusis sektorius ir valstybinės valdžios institucijos veikia skatinamos iš 
esmės skirtingų paskatų. Tačiau reikia skirtingai vertinti padėtį kalbant apie vietos valdžios 
institucijų bendradarbiavimą, kuris yra bendruomenių teisės savarankiškai organizuoti vietos 
valdžios institucijų darbą išraiška. Kadangi, priklausomai nuo temų grupės problemos, VPSP 
yra skirtingos, toliau jos turi būti nagrinėjamos atskirai. 

VPSP kaip viešoji sutartis 

Kalbant apie VPSP, kurias reikia apibūdinti kaip viešąsias sutartis, visų pirma yra svarbus 
viešųjų pirkimų procedūros taikymo klausimas.
Be žinomų atvirųjų, uždarųjų ir derybų pirkimo procedūrų, atsirado nauja viešųjų pirkimų 
procedūra, kai pirkimų suma viršija ribinę vertę – konkurencinis dialogas. Procedūra jungia 
paraiškų konkurso skelbimo procedūros sudedamąsias dalis su derybų procedūros 
sudedamosiomis dalimis. Ji yra subsidiari atvirosios ir uždarosios procedūrų atžvilgiu, tačiau 
jai teikiama pirmenybė palyginti su derybų procedūra. Valstybės narės, vykdydamos 
konkurencinį dialogą ypač sudėtingų sutarčių atveju, gali numatyti viešųjų pirkimų sutartis. 
Sunkumų gali sukelti tikslesnis ypatingo sudėtingumo sąvokos apibrėžimas. Jis būtinas, jei 
perkančioji institucija:

- objektyviai negali nurodyti techninių priemonių, kuriomis galima būtų patenkinti jos 
poreikius ir pasiekti tikslą ir (arba)

- objektyviai negali nurodyti teisinių ir (arba) finansinių projekto sąlygų.

Todėl kyla klausimas, ar VPSP projektams visada reikia suteikti ypatingo sudėtingumo 
požymį. Reikia pasakyti, kad nors VPSP projektai dažnai yra ypač sudėtingi, tokie jie gali būti 
ne visada. Priešingai, sprendimas turi būti priimamas kaskart atskirai. Bet kuriuo atveju 
galima tvirtinti, kad vykdant viešuosius pirkimus VPSP srityje pirmenybė teiktina 
konkurencinio dialogo procedūrai, nes ji kartu pasižymi uždarosios procedūros ir derybų 
procedūros privalumais. Dėl savo lankstumo ji leidžia parengti optimalius sprendimus esant 
dideliam konkurenciniam spaudimui. Jo trūkumams priskiriama sudėtingumas ir didelės visų 
dalyvaujančių šalių sąnaudos. Tačiau juos kompensuoja didesnis, palyginti su derybų 
procedūra, skaidrumas. Todėl ji sumažina su konkurencija nesuderinamų veiksmų pavojų. 
Siekdama palengvinti procedūros taikymą, Komisija turėtų tiksliau apibrėžti „teisinio ir 
finansinio sudėtingumo“ sąvoką.

VPSP kaip koncesija
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Viena iš pagrindinių šiuo metu vykstančios diskusijos VPSP srityje temų susijusi su klausimu, 
ar paslaugų koncesijoms turi būti sukurtas Bendrijos lygio reglamentavimas, ir jeigu taip, ar 
šis reglamentavimas turi būti atskiras, ar gali būti sujungtas su viešųjų sutarčių 
reglamentavimu. Prieš keletą metų Komisija jau paskelbė aiškinamąjį komunikatą dėl 
koncesijų pagal Bendrijos teisę. Komisija, remdamasi konsultacijų rezultatu, prieš 
nuspręsdama, ar paskelbs dar vieną aiškinamąjį komunikatą ar pasiūlymą dėl direktyvos, 
priėmė sprendimą visų pirma atlikti poveikio vertinimą. Šis sprendimas yra remtinas.

Aplinkybė, kad šioje srityje nesama įsipareigojimo dėl teisės aktų koordinavimo, ir faktas, kad 
nedaug valstybių narių siekia nustatyti paslaugų koncesijų reglamentavimą, prieštarauja 
siekiui Bendrijos mastu atverti susijusias rinkas. Ši padėtis ne tik kelia pavojų 
konkurencingumui, bet ir sukelia teisinį neapibrėžtumą. Šis neapibrėžtumas visų pirma 
atsiranda dėl atskyrimo sunkumų, nes sudėtingų VPSP projektų atveju ne visada lengva 
atskirti paslaugų koncesiją nuo paslaugų sutarties.

Taigi esminis viešųjų pirkimų procedūros teisinio reguliavimo pranašumas koncesijų atveju 
yra su juo susijęs Europos masto teisinis apibrėžtumas. Teisinis apibrėžtumas reiškia 
investicijų saugumą, o jis teigiamai veikia konkurenciją. Teisinis koncesijų reguliavimas 
turėtų nustatyti konkrečią jų suteikimo procedūrą, kuri atsižvelgtų į šios teisinės formos 
ypatumus. Jis reikštų, kad valdžios institucijos, nenaudodamos konkurencinės atrankos 
procedūros, negalėtų suteikti įmonei koncesijos. Tokia konkurencija, visiškai atitinkanti 
mokesčių mokėtojų interesus, dažniausiai sudaro sąlygas mokėti mažesnę kainą už vienodos 
arba netgi geresnės kokybės paslaugas. Tačiau kol nebus patenkintas teisinio reguliavimo 
principas, išlieka įtarimas, kad paslaugų koncesijos leidžia „pabėgti nuo viešųjų pirkimų 
teisės“.

Institucionalizuota VPSP (IVPSP) ir vidaus (angl. in-house) sandoriai  

IVPSP atveju kalbama apie bendrą privačiojo ir viešojo sektoriaus partnerių subjektą. Tokio 
subjekto užduotis yra užtikrinti sąlygas teikti paslaugą arba ją teikti visuomenės labui 
dažniausiai bendro intereso paslaugų srityje. Institucionalizuotos VPSP gali atsirasti naujai 
įsteigus mišraus kapitalo įmonę, tačiau taip pat tuo atveju, kai privatusis subjektas perima 
buvusios viešosios įmonės valdymą, t. y. pasikeitus bendrasavininkiui.

Kyla klausimas, ar abu šie veiksmai − naujos įmonės steigimas ir bendrasavininkių 
pasikeitimas − viešųjų pirkimų teisės požiūriu yra svarbūs. Komisijos nuomone, tokios 
įmonės partneris iš privačiojo sektoriaus privalo būti renkamas skaidriai ir nediskriminuojant, 
atsižvelgiant į vykdomas užduotis ir ypač į konkrečią sutarties formą pagal direktyvų dėl 
viešųjų pirkimų arba EB sutarties nuostatas. Šis Komisijos požiūris remtinas, nes tik partnerio 
iš privačiojo sektoriaus atranka, vadovaujantis objektyviais kriterijais, užtikrina sąžiningą 
konkurenciją. Jei išrenkamas mišraus kapitalo įmonės partneris iš privačiojo sektoriaus, 
tolesni su sutartimi susiję paraiškų konkursų skelbimai reikštų tik nereikalingas biurokratines 
sąnaudas. Taigi reikia vengti dvigubo paraiškų konkursų skelbimo.

Jau minėtai temų grupei taip pat priklauso klausimas, ar skiriant viešąją sutartį arba suteikiant 
koncesiją mišraus kapitalo įmonei būtina laikytis paraiškų konkurso skelbimo procedūros 
(vadinamoji vidaus sandorių problema). Šiuo klausimu ETT spendimuose Teckal ir Stadt 



PR\626826LT.doc PE 376.736v01-00

LT

Halle bylose buvo nustatyti esminiai kriterijai.

Remiantis precedentine teise Teckal byloje sutartis skiriančios institucijos dalyvavimas 
mišraus kapitalo įmonėje nepateisina viešųjų pirkimų principų netaikymo. Svarbu tai, kad 
sutartis skiriama nepriklausomam juridiniam subjektui. Remiantis sprendimu viešųjų pirkimų 
teisė negalioja tuo atveju, jei sutartis skirianti institucija per mišraus kapitalo įmonę valdytų 
savo skyrių ir jei įmonė didžiąją dalį veiklos vykdytų bendradarbiaudama su šia viešąja 
institucija. Abu kriterijai turi būti tenkinami vienu metu, kad būtų užtikrintas vienodas tokios 
įmonės ir perkančiosios institucijos vidaus padalinių vertinimas. Kitą paaiškinimą suteikė 
sprendimas Stadt Halle byloje: ETT nusprendė, kad „perkančiosios institucijos, 
nesilaikydamos viešiesiems pirkimams keliamų reikalavimų, gali skirti užsakymą joms 
priklausančiai įmonei, jei joms priklauso 100 proc. įmonės kapitalo“, taigi nėra net mažiausio 
privačių subjektų dalyvavimo įmonės kapitale.

Šiam sprendimui iš esmės reikia pritarti dėl dviejų priežasčių: pirma, investuojant privatųjį 
kapitalą įmonėje remiamasi svarstymais, susijusiais su privačiaisiais interesais, ir todėl 
siekiama skirtingų nei viešojo intereso tikslų. Antra, sutarties skyrimas mišraus kapitalo 
įmonei neskelbiant paraiškų konkurso trukdytų siekti neiškreiptos konkurencijos ir vienodo 
suinteresuotų subjektų vertinimo tikslo. Tokia procedūra bendro kapitalo įmonės kapitalo dalį 
valdančiajai privačiai įmonei suteiktų pranašumą jos konkurentų atžvilgiu.

Vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimas

Pagal 2005 m. sausio 13 d. ETT sprendimą (byla Komisija prieš Ispaniją) nacionalinės teisės 
reforma visuotinai nepanaikino viešųjų pirkimų teisės galiojimo bendradarbiavimo 
susitarimams tarp vietos valdžios institucijų. Viešųjų pirkimų teisė taikoma visais atvejais, kai 
du skirtingą teisės formą turintys subjektai sudaro atlygintinę sutartį. Dalyvaujančių subjektų 
statusas tam nedaro jokios įtakos. Subjektais taip pat gali būti vietos valdžios institucijos. 
Sprendimas Europoje sukėlė diskusiją tarp vietos valdžios institucijų klausimu, ar ir kokiais 
atvejais vietos valdžios institucijų bendradarbiavimui galioja viešųjų pirkimų teisė.

Norint atsakyti į šį klausimą reikia remtis bendruomenės apibrėžimu. Teisinei bendruomenės 
santvarkai Europoje ir valstybėse narėse yra būdinga atskirti valstybę nuo visuomenės. 
Visuomenei, kuriai taip pat priskiriama ekonomikos sritis, yra būdinga laisvė, 
savarankiškumas ir rinka, priešingai nei valstybei su jai būdingu suskirstymu, kurią reikia 
suprasti kaip organizacinį valdžios ir sprendimų priėmimo vienetą. Federalizmo principu 
organizuotos valstybės ypatumas – jos valstybiniai suskirstymo vienetai yra juridiniai 
subjektai, besiskiriantys nuo visos valstybės. Tačiau atskyrimo nuo visuomenės požiūriu jie 
lieka valstybės dalimi. Taisyklės dėl atskirų valdžios institucijų bendradarbiavimo kaip 
viešosios teisės sutartys yra nacionalinės administracinės struktūros sudedamoji dalis, todėl 
turi būti griežtai skiriamos nuo vadinamųjų subordinacijos teisės sutarčių tarp administracijos 
ir piliečių.

Šiame kontekste nagrinėjant vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą iš esmės kalbama 
apie susitarimą dėl kompetencijos valstybės narės administracinės struktūros viduje. Europos 
Komisijos žodžiais, vyksta „vidinis valstybinių įgaliojimų paskirstymas“. Vadinasi, užduočių 
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perdavimas tarp vietos valdžios institucijų yra ne pirkimo iš trečiosios šalies veiksmas, bet 
valstybės vidaus organizacinės priemonės. Užduotis valstybės viduje perduodama kitai 
tarnybai. Pagal suteikimo principą ES nepriklauso kompetencija šioje srityje. Nacionalinei 
administracinei struktūrai, taip pat ETT nuomone, labiau taikytinas ES procedūrinės ir 
organizacinės autonomijos principas. Jeigu iš tiesų būtų laikoma, kad tokiems užduočių 
vykdymo reorganizavimo atvejams valstybinės struktūros viduje galioja viešųjų pirkimų teisė, 
tai būtų tolygu netiesioginei būtinybei perduoti jų vykdymą privačiajam sektoriui. Tačiau to 
negali būti siekiama, nes valstybei iš esmės suteikta teisė spręsti, ar ji pati teiks paslaugas, ar 
rinkoje jas perduos trečiosioms šalims. Viešųjų pirkimų teisė yra privatizavimo padarinių
teisė. Be to, toks požiūris prieštarauja EB sutarties 295 straipsnio nuostatoms, kad EB sutartis 
nepažeidžia valstybių narių normų, reglamentuojančių nuosavybės sistemą.

Bendruomenių teisė savarankiškai organizuoti vietos valdžios institucijų darbą užtikrinama 
tiek valstybių narių, tiek Europos lygiu. Europos požiūriu ji atsiranda, pirma, iš apmąstymų, 
susijusių su subsidiarumo principu, antra, iš Europos vietos savivaldos chartijos 2 ir 
4 straipsnių. Taip pat ir Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-5 straipsnyje nuo šiol aiškiai 
pripažįstama regioninė ir vietos savivalda bei su ja susijusios valstybės organizacinės 
struktūros, nes jame nurodoma, kad Sąjunga gerbia valstybių narių nacionalinį savitumą, 
neatsiejamą nuo pagrindinių politinių bei konstitucinių jų struktūrų, įskaitant regioninę ir 
vietos savivaldą.

Žinoma, kiekvienam susitarimui tarp valdžios institucijų negali savaime galioti išimtys, 
susijusios su viešųjų pirkimų teisės taikymu. Labiau reikia atskirti išimtinai administracines ir 
organizacines priemones nuo pirkimų sutarčių tarp administravimą vykdančių institucijų. 
Pastarosioms turi būti taikoma viešųjų pirkimų teisė. 

Taip pat 2005 m. sausio 13 d. ETT sprendimas dėl bendradarbiavimo susitarimų Ispanijoje 
šiuo atžvilgiu neįpareigoja keisti požiūrį. Jis tik nurodo, kad viešųjų pirkimų teisė negali būti 
vienodai ir visuotinai netaikoma susitarimams valstybinės organizacijos viduje.

Komisija, remdamasi išdėstytu požiūriu, turėtų sukurti kriterijus, kad būtų pašalintas esamas 
teisinis neapibrėžtumas.


