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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Komisijas Zaļo grāmatu par valsts un privāto partnerību un Kopienas tiesību 
aktiem attiecībā uz publisko iepirkumu un koncesijām
(2006/2043(INI))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu par valsts un privāto partnerību un Kopienas tiesību 
aktiem attiecībā uz valsts iepirkumu un koncesijām (KOM(2004)0327),

- ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, it īpaši 5. panta 2. punktu par 
subsidiaritātes principu un 43. pantu līdz 49. pantam par brīvību veikt uzņēmējdarbību 
un sniegt pakalpojumus, kā arī ar to saistītajiem pārredzamības, vienlīdzīgas attieksmes, 
samērības un savstarpējas atzīšanas principiem,

- ņemot vērā spēkā esošās direktīvas par valsts iepirkumu,

- ņemot vērā Eiropas Padomes 1985. gada 15. oktobra Eiropas Vietējo pašvaldību hartu,

- ņemot vērā Eiropas Konstitucionālā līguma I-5. pantu,

- ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

- ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A6-
0000/2006),

A. tā kā valsts un privātai partnerībai (VPP) ir dažādi valsts iestāžu un privātā sektora 
sadarbības veidi un tā īsteno mērķus sabiedrības interešu labā;

B. tā kā līdz šim Eiropā nav vienotas definīcijas, kā arī Kopienas tiesībās nav īpašu tiesību 
aktu, kas attiecas uz visiem VPP veidiem,

C. tā kā VPP bieži atspoguļo tiesiskā un finansiālā ziņā sarežģītus mehānismus, kas veido 
sadarbību starp privātuzņēmumiem un valsts iestādēm, lai kopīgi īstenotu ar 
infrastruktūru saistītus mērķus vai sniegtu sabiedriskus pakalpojumus;

D. tā kā VPP nav pirmais solis ceļā uz privatizāciju valsts iepirkuma jomā;

E. tā kā valsts un privātā sektora sadarbībai var būt sinerģisks efekts, tā rada iespēju 
efektīvi izmantot valsts finanšu līdzekļus un valsts budžeta deficīta laikā var kalpot kā 
alternatīva privatizācijai, kā arī, izmantojot no privātā sektora iegūtās zināšanas un 
prasmes, sniegt ieguldījumu pārvaldes modernizācijā;

F. tā kā VPP principā ir pakļauta līgumā noteiktajiem iekšējā tirgus noteikumiem, it īpaši 
pārredzamības, vienlīdzīgas attieksmes, samērības un savstarpējas atzīšanas principiem, 
kā arī sekundārajiem tiesību aktiem par valsts iepirkumu;
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G. tā kā VPP nedrīkst ierobežot pašvaldību vai reģionālo organizāciju hierarhijas tiesības, 
ko nosaka dalībvalstis;

H. tā kā VPP var būt veids kā organizēt valsts iestāžu iepirkumus un valsts iestādēm arī 
turpmāk jābūt iespējai lemt par to, vai tās tos veic pašas, izmantojot savus uzņēmumus, 
vai uztic to veikšanu trešai pusei,

Vispārējas piezīmes

1. atzinīgi vērtē, ka Komisija ir sagatavojusi Zaļo grāmatu par valsts un privāto partnerību un 
Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz valsts iepirkumu un koncesijām, ziņojumu par 
publiskās apspriešanas rezultātiem attiecībā uz minēto Zaļo grāmatu un visbeidzot 
paziņojumu par iespējamiem pasākumiem VPP jomā;

2. neatbalsta neatkarīga tiesiskā regulējuma izveidošanu VPP jomā, tomēr uzskata, ka 
likumdošanas iniciatīvas pakalpojumu sniegšanas koncesiju un institucionālas valsts un 
privātās partnerības (IVPP) jomā ir vajadzīgas;

3. atbalsta pārejas periodus spēkā esošajiem līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar valsts 
likumdošanu, lai izvairītos no juridiskās nenoteiktības;

4. uzskata, ka likums par valsts iepirkumu principā ir piemērojams tad, ja tajā ir iesaistīts 
sadarbības partneris no privātā sektora;

5. uzsver pārredzamības nozīmi saistībā ar valsts finanšu līdzekļu izmantošanu, turklāt 
pārredzamība būtu jāattiecina arī uz ievēlēto valsts amatpersonu tiesībām piekļūt 
līgumiem un dokumentācijai;

6. uzskata, ka pārredzamība valsts iepirkuma jomā nodrošina pilsoņu interešu labā efektīvu 
konkurenci un aizsardzību pret korupciju;

7. veidojot VPP, ierosina paredzēt saistošu pakļautību atskaitei pilsoņu priekšā, lai 
nodrošinātu drošību, efektivitāti un kvalitātes standartus; 

8. ierosina dalībvalstīm izmantot līgumu paraugus, lai atvieglotu valsts iestāžu darbu, un 
pastiprināt to lēmēju apmācību, kuri valsts un privātai partnerībai izvēlas sadarbības 
partnerus no privātā sektora;

9. sagaida, ka dalībvalstis veic pasākumus, lai savlaicīgi un jūtīgi izturētos pret sekām, kas 
skar pašvaldības iestādēs nodarbinātos;

10. neatbalsta Eiropas VPP aģentūras izveidi, taču atzinīgi vērtē citus pieredzes apmaiņas 
veidus, piemēram, VPP valsts un reģionālā līmeņa speciālistu sadarbības tīklu;

11. izsaka nožēlu, ka Komisija līgumtiesību piešķiršanai virs robežvērtībām ir izvēlējusies 
paziņojuma veidu, un uzskata, ka tā vietā ir nepieciešams Parlamenta un Padomes 
koplēmums;
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VPP valsts iepirkumu jomā

12. piekrīt Komisijas viedoklim, ka, piešķirot valsts pasūtījuma vai pakalpojumu sniegšanas 
līgumtiesības, sadarbības partnera izvēli no privātā sektora principā nosaka saskaņā ar 
direktīvām par līgumtiesību piešķiršanu;

13. uzskata, ka valsts iestādei jābūt iespējai izvēlēties starp atklātu un slēgtu konkursu;

14. uzskata, ka pārredzamības dēļ sarunu procedūra būtu jāizmanto tādos izņēmuma 
gadījumos, kad darbu veids un apjoms nav iepriekš nosakāms;

15. atbalsta, ka elastības dēļ līgumtiesības principā ir jāpiešķir konkurences ceļā, un aicina 
Komisiju precizēt tiesiskās un finanšu sarežģītības nosacījumu tās piemērošanas 
gadījumā; uzskata, ka turklāt ir jāizslēdz iespēja, ka kāda no minētajā procedūrā 
iesaistītajām personām publisko slepenu informāciju;

VPP kā koncesijas

16. atzinīgi vērtē, ka Komisija pēc ietekmes novērtējuma veikšanas vēlas darboties 
likumdošanas jomā attiecībā uz koncesiju piešķiršanu; uzskata, ka tādējādi var novērst 
pastāvošo juridisko nenoteiktību un stiprināt konkurenci kopumā;

17. sagaida, ka jaunajos tiesību aktos skaidri definē koncesijas, nošķirot tās no valsts 
iepirkuma, kā arī nosaka objektīvi pārbaudāmus izvēles kritērijus;

18. uzskata, ka koncesijām jābūt ierobežotam darbības laikam, lai konkurentus pārlieku ilgi 
neizslēgtu no konkurences aprites;

19. uzskata, ka konkursa dialogs koncesiju jomā ir piemērota līgumtiesību piešķiršanas 
procedūra, kuras elastība atbilst koncesiju sarežģītībai, neapdraudot pārredzamības, 
vienlīdzīgas attieksmes un samērības principus;

20. atbalsta Komisijas centienus pārbaudīt, vai visiem VPP veidiem saskaņā ar līgumiem ir 
noteikts vienots līgumtiesību piešķiršanas regulējums neatkarīgi no attiecīgā VPP veida 
kvalifikācijas valsts iepirkuma vai koncesijas formā;

IVPP un „iekšējās” attiecības

21. atbalsta Komisijas centienus darboties IVPP jomā, ņemot vērā acīmredzami pastāvošo 
juridisko nenoteiktību;

22. uzskata, ka skaidrojošs paziņojums nav piemērots instruments un Parlamenta un Padomes 
koplēmums ir obligāts;
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23. tā vietā aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu likumdošanas jomā, kuras ietvaros jāveic 
precizējumi vai papildinājumi spēkā esošajās direktīvās, ņemot vērā IVPP un „iekšējo” 
attiecību jautājumus;

24. ņemot vērā prasību pēc pārredzamības un diskriminācijas aizliegumu, uzskata, ka 
iepirkuma likums ir jāpiemēro jaunas IVPP dibināšanas gadījumā, ja šī jaundibinātā IVPP 
ir saistīta ar valsts iepirkuma līgumu, koncesiju vai citiem valsts pasūtījumiem kādam 
privātuzņēmumam; uzskata, ka tas pats attiecas uz gadījumu, kurā IVPP tiek dibināta 
valsts uzņēmuma daļu pārdošanas rezultātā;

25. ņemot vērā izplatīto tiesu praksi, izprot vispārējo juridisko nenoteiktību „iekšējo” attiecību 
izmantošanā un tāpēc aicina Komisiju izstrādāt kritērijus, kas pašvaldību iestādēm sniedz 
rīcības brīvību lēmumu pieņemšanā;

26. uzskata, ka nav vajadzīga papildus konkursa procedūra, ja pirmais konkurss, lai dibinātu 
kopīgu valsts un privātu uzņēmumu, ir bijis precīzs un visaptverošs;

Pašvaldību iestāžu savstarpējā sadarbība

27. principā atzinīgi vērtē pašvaldību savstarpējās sadarbības formas atbilstīgi pašvaldību 
organizāciju hierarhijai un efektīvai rīcībai pārvaldes jomā, lai cita starpā panāktu 
sinerģisku efektu;

28. uzskata, ka stāvoklis, kas ir saistīts ar juridisko nenoteiktību minētajā jomā un kuru īpaši ir 
izraisījis Eiropas Kopienu Tiesas lēmums Lietā Nr. C-84/03 (Komisija pret Spāniju), ir 
nepieņemams, un aicina Komisiju darboties likumdošanas jomā;

29. aicina Komisiju izstrādāt kritērijus, lai nošķirtu tādas pašvaldību iestāžu savstarpējās 
sadarbības formas, uz kurām neattiecas valsts iepirkuma likums, no tām, kam ir nozīme 
saistībā ar iekšējo tirgu; uzskata, ka viens no iespējamiem kritērijiem varētu būt teritoriālā 
platība vai varētu paredzēt no konkurences likuma pārņemto de minimis klauzulu;

30. noraida valsts iepirkuma likuma piemērošanu gadījumos, kuros pašvaldību iestādes vēlas 
veikt pasūtījumu uzdevumus sadarbībā ar citām pašvaldību iestādēm, neuzticot attiecīgo 
uzdevumu veikšanu trešām personām brīvajā tirgū;

31. šajā sakarā uzskata, ka deleģēšanas un pilnvarošanas nošķiršana ir nepiemērota, un abos 
gadījumos noraida valsts iepirkuma likuma piemērošanu; 

32. tomēr uzskata, ka valsts iepirkuma likums ir jāpiemēro vienmēr tad, ja pašvaldību iestāžu 
savstarpējās sadarbības ietvaros pašvaldību iestādes piedāvā pakalpojumus tirgū kā 
privātuzņēmumi vai uztic pakalpojumu uzdevumu izpildi privātuzņēmumiem vai citām 
pašvaldību iestādēm ārpus pašvaldību savstarpējās sadarbības; 

o
o o
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33. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.
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PASKAIDROJUMS

Vispārīgas piezīmes

Pēdējā laikā visā Eiropā VPP kļūst aizvien populārāka. Turklāt atkarībā no tiesiskā 
regulējuma un jomas, kurā VPP tiek piemērota, dalībvalstu modeļi ievērojami atšķiras. Tā kā 
Eiropas līmenī pašlaik nav vienotas VPP definīcijas, jēdzienu vispārīgi skaidro kā vienošanos 
starp valsts iestādi un privāto sektoru. Šādas vienošanās parasti noslēdz attiecībā uz 
sabiedriskās infrastruktūras pasākumiem vai sabiedriskajiem pakalpojumiem.
Pareizi īstenojot VPP, parasti samazinās aprites cikla izmaksas, uzlabojas riska dalījums, 
sabiedriskie darbi un pakalpojumi tiek ātrāk izpildīti, uzlabojas kvalitāte un tiek ietaupīti 
līdzekļi.

VPP attīstības līmenis Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgs. Var izdalīt trīs dalībvalstu grupas:
līderu grupa, kurā ietilpst Apvienotā Karaliste, Francija, Vācija, Īrija un Itālija, pamatgrupa, 
kā arī to valstu grupa, kurām šai jomā ir neliela pieredze. Centrālās Eiropas un 
Austrumeiropas valstis, ņemot vērā to īpašās ekonomiskās un politiskās iezīmes, veido 
atsevišķu grupu. VPP šajās valstīs ir īpaši svarīga loma modernas infrastruktūras izveidē.
Iepriekš minētajai līdervalstu grupai ir liela pieredze dažādās nozarēs, gan infrastruktūras 
izveides iniciatīvas dzelzceļa un autoceļu jomā, gan projekti veselības, izglītības un 
ieslodzījuma vietu sistēmā. Turklāt šīs valstis pārsvarā skaidri zina, kādas ir VPP 
priekšrocības un trūkumi, piemērojot to atsevišķās nozarēs. Nereti eksistē īpaši valsts vai 
reģionu likumi un ir izstrādātas mērķtiecīgas panākumu novērtēšanas metodes. Dažas valstis, 
piemēram, Īrija, ir izveidojušas atsevišķu pārvaldes nodaļu VPP ekspertīzes izstrādei un 
rezultātu apkopošanai.

Ņemot vērā Apvienotās Karalistes, kuru var uzskatīt par pionieri VPP izmantošanā, kā arī citu 
valstu pieredzi, pagaidām var secināt, ka

- visas jomas nav vienādi piemērotas VPP modeļu izmantošanai. Infrastruktūras projekti 
dzelzceļa un autoceļu jomā parasti rada izmērāmu pievienoto vērtību. Atliek izvērtēt, 
vai līdzīgu rezultātu var iegūt arī veselības, izglītības un citās jomās. Tā kā 
līgumdarbība pastāv neilgu laiku, tad te vēl nav iespējams sniegt gala izvērtējumu.
Tādās jomās kā IT, kuras pakļautas straujai tehnoloģiju attīstībai, VPP projekti nav 
piemēroti. Te praktiski nav iespējams noteikt ticamu kvalitātes standartu ilgākam laika 
posmam, tādējādi nekavējot pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un iespējamo 
inovāciju procesu,

- lai varētu noteikt VPP projekta izmaksu un ieguvumu attiecību, jāizvēlas īstie 
parametri,

- VPP projektiem, salīdzinot ar tradicionālo valsts iepirkuma līguma piešķiršanu, 
plānošanas un būvniecības posmā bieži vien ir priekšrocības, tomēr ievērojamas 
grūtības rodas ekspluatācijas laikā,

- turklāt ir nepieciešams uzlabot līdzekļus efektīvai privātā sektora darbu izpildes 
pārbaudei un to ietekmēšanai. Te ir minamas arī ticamas sankcijas, piemēram, 
klauzulas par maksājuma ieturēšanu vai līguma darbības pārtraukšanu,

- VPP attīstība un panākumi ir atkarīgi arī no valstu politiskās nostājas un tās 
kompetencēm. Valsts pārvaldes atsevišķu nodaļu izveide, kā arī vadības kompetenču 
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attīstība kā privātajā, tā arī valsts sektorā, iespējams, ar laiku dos pozitīvu rezultātu.
Daudzviet valsts pārvaldē nāksies mainīt domāšanas veidu.

Kopsavilkumā var secināt, ka VPP nav universāls līdzeklis. VPP ir grūti plānot, īstenot un 
pārvaldīt. Ir nepieciešams ilgs laiks, lai iegūtu „taustāmu“ rezultātu. Tādēļ jau iepriekš ir 
detalizēti jāizvērtē, vai valsts sektoram vajag uzņemties VPP un kā to veidot. Pirms VPP 
piemērot arī citās jomās, valdībām vispirms būtu jāuzlabo to pārvaldes spējas un izvērtēšanas 
metodes. Būtu jānodrošina, ka VPP risku uzņemas tā puse, kura spēj to labāk pārvaldīt, un 
tiek efektīvi izmantotas tās priekšrocības, ko dod privātā sektora piesaistīšana. Ignorējot šādu 
pieeju, valsts sektors var bez pamatota iemesla uzsākt VPP projektus, piemēram, lai īslaicīgi 
uzlabotu budžeta situāciju, tādējādi negatīvi ietekmējot ilgtermiņa finansiālo stabilitāti.

Attiecībā uz esošo VPP tiesisko regulējumu ir jākonstatē, ka trūkst Eiropas normatīvo aktu 
gan attiecībā uz privātā partnera izvēli, gan ieviešanas posmu. Uz partnera izvēli attiecas EK 
līguma pamatprincipi, kā arī spēkā esošās valsts iepirkuma direktīvas. Saskaņā ar EK līgumu 
visiem līgumiem, kuros ir valsts iestādes pasūtījums, piemēro brīvas uzņēmējdarbības 
veikšanas un brīvas pakalpojumu aprites principus, kas izriet no EK līguma 43. līdz 
49. pantam. Tātad VPP līgumiem jāatbilst pārredzamības, vienlīdzīgas attieksmes, samērības 
un savstarpējas atzīšanas principiem. Turklāt VPP līgumiem, kas ir kvalificējami kā valsts 
iepirkuma līgumi, jāpiemēro vispārējās direktīvas par valsts līgumu piešķiršanas procedūrām.
Uz būvdarbu koncesijām attiecas daži īpaši nosacījumi, toties pakalpojumu koncesijas līdz 
šim nav iekļautas sekundārajos tiesību aktos. Ieviešot VPP, piemēro valsts normatīvos aktus, 
kuriem ir jāatbilst EK līguma noteikumiem.

Trūkstot vienotam VPP tiesiskam regulējumam Eiropas līmenī un saskaņotiem valstu 
likumiem, rodas jautājums, vai ir nepieciešamas vienotas tiesību normas, kas nodrošinātu 
pārredzamību un tirgus dalībnieku efektīvu konkurenci. Apspriežot Zaļo grāmatu, neliels 
vairākums izteicās pret VPP horizontālu regulējumu, tomēr atbalstīja iniciatīvu koncesiju un 
institucionālās VPP jomā, nevienojoties par iniciatīvas veidu.

VPP principā ir viens no valsts iepirkuma veidiem. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesas prakse ir 
radījusi juridiskas nenoteiktības situāciju, kas ir jānovērš. Te ir nepieciešama Komisijas 
likumdošanas iniciatīva. Ir rūpīgi jāpārbauda, kur var veidot vienotas tiesību normas, 
saglabājot svarīgas atšķirības. Tā kā VPP bieži vien ir ļoti kompleksa vienošanās, likumu 
izstrādes procesā jāpievērš uzmanība, lai saglabātu elastīgas tiesību normas, kas ir VPP 
pievilcības pamatā. Te, salīdzinot ar paziņojumu, priekšroka ir dodama likumdošanas 
iniciatīvai. Lai gan var saprast Komisijas šaubas, jo valsts iepirkuma direktīvas ir pieņemtas 
pirms diviem gadiem un vēl nav iestrādātas daudzu valstu likumdošanā, tomēr, tā kā 
regulējamais jautājums ir ļoti nozīmīgs, ir nepieciešams Eiropas Parlamenta un Padomes 
koplēmums. Šajā gadījumā dokuments ar ieteikuma raksturu nederēs. Skaidrojoši paziņojumi 
nevis vieš vēlamo tiesisko skaidrību, bet gan noved pie jauniem Eiropas Kopienu Tiesas 
procesiem.

Attiecībā uz organizācijas politiku jābūt skaidrai nostājai, ka visur, kur tiek izvēlēts privāts 
partneris, procedūrai jābūt pārskatāmai. To pamato ne vien prasība pēc pārredzamības un 
godīgas konkurences starp tirgus dalībniekiem, bet arī apstāklis, ka privātajam un valsts 
sektoram pamatā ir dažādas intereses. Citādi ir vērtējama pašvaldību savstarpējā sadarbība, 
kas ir vietējās varas suverenitātes izpausme veids. Tā kā problēmu loks atkarībā no risināmā 
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jautājuma atšķiras, tālāk tās ir aplūkotas atsevišķi.

VPP valsts iepirkumu jomā

VPP, kuru var raksturot kā valsts iepirkuma līgumu, galvenais jautājums ir par piešķiršanas 
procedūras piemērošanu.
Līdzās zināmajām piešķiršanas procedūrām — atklāts konkurss, slēgts konkurss un sarunu 
procedūra — nozīmīgu vietu ir ieņēmusi jauna piešķiršanas procedūra — konkursa dialogs. Šī 
procedūra apvieno konkursa un sarunu procedūras elementus. Tā ir subsidiāra atklātajam un 
slēgtajam konkursam, tomēr vienlaikus ir pārāka par sarunu procedūru. Iepirkumu piešķiršanu 
konkursa dialoga veidā dalībvalstis var paredzēt īpaši sarežģītu iepirkumu gadījumos.
Grūtības sagādā precizēt īpašās sarežģītības jēdzienu. Par īpaši sarežģītu iepirkumu runā tad, 
ja līgumslēdzēja iestāde

- objektīvu apstākļu dēļ nespēj norādīt tehniskos līdzekļus, ar kuriem būtu īstenojamas
tās vajadzības un mērķi un/vai

- objektīvu apstākļu dēļ nespēj norādīt projekta tiesiskos un/vai finanšu nosacījumus.

Tādējādi rodas jautājums, vai VPP projekti vienmēr ir īpaši sarežģīti. Te jāsaka, ka, lai gan 
VPP projekti bieži vien ir ļoti sarežģīti, tomēr tā nav obligāta pazīme. Katrs gadījums ir 
jāizvērtē atsevišķi. Pamatā ir jāsecina, ka, veicot valsts iepirkumu, VPP jomā labāk izvēlēties 
konkursa dialoga procedūru, jo tā apvieno slēgtā konkursa un sarunu procedūras 
priekšrocības. Konkursa dialoga procedūras elastīgums ļauj rast optimālu risinājumu lielas 
konkurences apstākļos. Konkursa dialoga procedūras trūkums ir tās sarežģītība, tā prasa visu 
dalībnieku ieguldījumu. Tomēr to kompensē lielāka pārredzamība, salīdzinot ar sarunu 
procedūru. Tādējādi mazinās bažas, ka notiek konkurences dabai nepieņemamas darbības. Lai 
atvieglotu procedūras piemērošanu, Komisijai jāprecizē „tiesiskā un finanšu sarežģītības” 
jēdziens.

VPP kā koncesijas

Viens no aktuālās diskusijas par VPP jautājumiem ir, vai attiecībā uz pakalpojumu koncesiju 
ir nepieciešams pieņemt Kopienas tiesību normas un, ja jā, vai tam jābūt atsevišķam tiesību 
aktam, vai arī saistītam ar valsts iepirkuma līgumu. Pirms dažiem gadiem Komisija publicēja 
„Skaidrojošu paziņojumu par koncesijām, uz kurām attiecas Kopienas tiesību akti”. Ņemot 
vērā apspriešanās rezultātus, Komisija, pirms pieņemt lēmumu par to, vai nākt klajā ar 
nākamo skaidrojošo paziņojumu vai direktīvas priekšlikumu, nolēma veikt ietekmes 
izvērtējumu. Šī pieeja ir apsveicama.

Situācija, kad netiek prasīta šīs jomas tiesību aktu koordinēšana un pakalpojumu koncesijas 
noteikumus vēlas pieņemt tikai neliela dalībvalstu daļa, kavē attiecīgā tirgus atvēršanu 
Kopienas līmenī. Tas rada ne vien draudus konkurencei, bet arī juridisku nenoteiktību, ko 
pamatā izraisa nodalīšanas grūtības, jo sarežģītos VPP projektos ne vienmēr var noteikt, vai tā 
ir pakalpojuma koncesija vai pakalpojuma valsts iepirkuma līgums.



PR\626826LV.doc PE 376.736v0111/13 PR\626826LV.doc

LV

Līdz ar to juridiskā noteiktība Eiropas līmenī ir tas noteicošais labums, ko iegūst līdz ar 
koncesijas piešķiršanas procedūras tiesisku regulējumu. Savukārt juridiska noteiktība nozīmē 
investīciju drošību, kas attiecīgi pozitīvi ietekmē konkurenci. Koncesiju tiesību normās 
jānosaka konkrēta piešķiršanas procedūra, ņemot vērā šīs juridiskās formas īpatnības.
Juridiska noteiktība precizē, ka iestādes nevar piešķirt uzņēmumam koncesiju bez konkursa 
procedūras. Šādas konkurences rezultātā parasti pazeminās cenas, kas ir nodokļu maksātāju 
interesēs, saglabājot vai pat iegūstot augstāku pakalpojuma kvalitāti. Bet kamēr nav tiesiska 
regulējuma, saglabājas aizdomas, ka pakalpojumu koncesija, kalpo, „lai izvairītos no valsts 
iepirkuma likuma”.

Institucionāla VPP (IVPP) un „iekšējās” attiecības

Institucionāla VPP ir valsts un privāto partneru kopuzņēmums. Šādu kopuzņēmumu 
uzdevums ir veidot vai sniegt sabiedriskus pakalpojumus, piemēram, sociālās aprūpes jomā.
Institucionāla VPP var veidoties, nodibinot jaunu uzņēmumu ar jauktu (privātu un valsts) 
kapitālu, vai arī privātai personai pārņemot kontroli valsts uzņēmumā, t. i., mainot uzņēmumā 
dalību.

Te rodas jautājums, vai šie abi procesi, jauna uzņēmuma dibināšana un dalības maiņa, ir 
svarīgi no piešķiršanas procedūras tiesiskā viedokļa. Komisija uzskata, ka šī uzņēmuma 
privāto partneri, ņemot vērā attiecīgos uzdevumus, jāizvēlas pārskatāmā un nediskriminējošā 
veidā, proti, atkarībā no uzdevuma konkrētā veida saskaņā ar direktīvām par valsts līgumu 
piešķiršanas procedūrām vai EK līgumu. Šis Komisijas uzskats ir atbalstāms, jo godīgu 
konkurenci var garantēt tikai tad, ja privātais partneris tiek izvēlēts, vadoties pēc objektīviem 
kritērijiem. Kad uzņēmuma ar jauktu (privātu un publisku) kapitālu privātais partneris ir 
izvēlēts, tālāka publiska iepirkuma procedūra būtu tikai nevajadzīga birokrātija. Tātad būtu
jāizvairās no dubultas konkursa izsludināšanas.

Uz iepriekš minēto attiecas arī jautājums, vai ir nepieciešama konkursa procedūra, lai 
uzņēmumam ar jauktu (privātu un valsts) kapitālu piešķirtu valsts pasūtījumu vai koncesiju (tā 
saucamā „iekšējā“ problēma). Te vadošus kritērijus ir izvirzījuši Eiropas Kopienu Tiesas 
spriedumi „Teckal“ lietā un “Stadt Halle“ lietā.

Saskaņā ar Teckal spriedumu līgumslēdzēja iestādes dalība uzņēmumā ar jauktu kapitālu 
neattaisno izņēmumus attiecībā uz piešķiršanas procedūras principiem. Galvenais ir to piešķirt 
juridiski neatkarīgai personai. Izņēmums no līguma piešķiršanas tiesiskā aspekta būtu 
pieļaujams, ja līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz uzņēmumu ar jauktu kapitālu īstenotu tādu 
pašu kontroli kā attiecībā uz saviem dienestiem un ja šis uzņēmums nozīmīgu daļu savu 
pienākumu veiktu valsts iestādes labā. Lai šādu uzņēmumu pielīdzinātu pasūtītāja iekšējām 
vienībām, jābūt izpildītiem abiem kritērijiem. Skaidrojumu šajā jautājumā sniedza arī 
Stadt Halle spriedums. Tajā Eiropas Kopienu Tiesa lēma, ka līgumslēdzēja iestāde drīkst 
piešķirt pasūtījumu tai piederošam uzņēmumam, neņemot vērā piešķiršanas procedūras 
noteikumus, tikai tad, ja tā ir 100% uzņēmuma kapitāla turētāja, tātad uzņēmumā nav ne 
mazākās privātās dalības. Tikai tad līgumslēdzējs saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesu attiecībā 
uz uzņēmumu īsteno tādu pašu kontroli kā attiecībā uz saviem dienestiem.

Šim spriedumam principā var piekrist divu iemeslu pēc: pirmkārt, privātā kapitāla 
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noguldīšana kādā uzņēmumā ir saistīta ar apsvērumiem, kas izriet no privātām interesēm, un 
tās mērķi atšķiras no valsts interešu mērķiem. Otrkārt, valsts pasūtījuma piešķiršana 
uzņēmumam ar jauktu kapitālu bez konkursa ietekmētu godīgas konkurences un vienlīdzīgas 
attieksmes principu attiecībā uz ieinteresētajām personām. Šādā procedūrā privātam 
uzņēmumam, kam ir dalība uzņēmumā ar jauktu kapitālu, būtu priekšrocības attiecībā pret 
konkurentiem.

Pašvaldību savstarpējā sadarbība

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 2005. gada 13. janvāra spriedumu (Komisija/Spānija) 
sadarbības līgumi starp reģionālām vai vietējām iestādēm, veidojot noteiktu valsts juridisku 
formu, nav izslēdzami no valsts iepirkuma likuma darbības jomas. Valsts iepirkuma likums 
jāpiemēro, tiklīdz divas juridiski dažādas personas slēdz līgumu peļņas nolūkos. Nav svarīgi, 
kāds ir līgumslēdzēju statuss. Tā var būt arī reģionāla vai vietēja iestāde. Spriedums Eiropas 
pašvaldībās izraisīja debates par jautājumu, vai un kādos gadījumos pašvaldību savstarpējās 
sadarbības formām ir piemērojams valsts iepirkuma likums.

Atbildei uz šo jautājumu ir jāizriet no valsts varas iestādes definīcijas. Eiropas un dalībvalstu 
valsts iestāžu tiesisko kārtību raksturo valsts un sabiedrības jēdzienu nošķiršana. Sabiedrību, 
kurai pieskaitāma arī ekonomika, raksturo brīvība, privāta autonomija un tirgus, turpretim 
valsts, ieskaitot tās iekšējo dalījumu, ir organizēta lēmējvara. Federālas valsts īpatnība ir tā, ka 
federālās zemes ir atsevišķas juridiski neatkarīgas personas, bet atšķirībā no sabiedrības tās ir 
valsts varas sastāvdaļa. Noteikumi par sadarbību starp valsts pārstāvjiem kā sabiedriski 
tiesiski līgumi ir valsts pārvaldes sastāvdaļa un ir strikti nodalāmi no tā saucamajiem 
subordinācijas tiesību līgumiem starp valsts pārvaldi un pilsoņiem.

Šai kontekstā pašvaldību savstarpējās sadarbības pamatā ir vienošanās par atbildības sadali 
dalībvalsts pārvaldes sistēmā. Saskaņā ar ES Komisiju pastāv „jauni iekšējie noteikumi par 
valsts pilnvarām“. Deleģējot pasūtījumus pašvaldību starpā, nenotiek iepirkuma pasūtījuma 
nodošana trešai personai, bet gan organizatoriski pasākumi valsts sistēmā. Pasūtījums tiek 
iedalīts citai valsts iestādei. Šī joma saskaņā ar ierobežota pilnvarojuma principu nav ES 
kompetencē. Valsts pārvalde saskaņā ar metožu un organizatoriskās autonomijas principu, kā 
arī saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas viedokli ir nodalīta no ES. Ja šādiem pasūtījumu 
izpildes nodošanas gadījumiem valsts sistēmā piemērotu valsts iepirkuma likumu, tas būtu 
pielīdzināms netiešam privatizēšanas pienākumam. Tas noteikti nav tas, ko vēlas panākt, jo 
principā valsts var brīvi izvēlēties, vai tā pakalpojumu sniegs pati, vai nodos to tirgū trešai 
personai. Valsts iepirkuma likums ir saistīts ar privatizācijas tiesībām. Turklāt šāda pieeja 
būtu pretrunā ar EK līguma 295. pantu, saskaņā ar kuru EK līgums nenosaka dalībvalstu 
īpašuma kārtību.

Komunālās organizācijas suverenitātes tiesības ir nodrošinātas gan atsevišķu valstu, gan 
Eiropas līmenī, kur tās izriet no subsidiaritātes principa atbilstīgi EK līguma 5. pantam un 
Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 2. un 4. pantam. Arī Eiropas Konstitūcijas līgums atzīst 
reģionālo un vietējo pašpārvaldi, kā arī ar to saistītās valsts pārvaldes tiesiskās struktūras 
saskaņā ar I-5. pantu, kur teikts, ka Eiropas Savienība respektē dalībvalstu nacionālo 
identitāti, kas izpaužas to politiskajās un konstitucionālajās pamatstruktūrās, ieskaitot 
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reģionālo un vietējo pašpārvaldi.

Protams, ne katra vienošanās starp valsts varas pārstāvjiem automātiski atbrīvo no valsts 
iepirkuma likuma. Ir nepieciešams nodalīt pārvaldes organizatoriskās iniciatīvas no iepirkuma 
līgumiem starp pārvaldes iestādēm, kurām ir piemērojams valsts iepirkuma likums.

Arī Eiropas Kopienu Tiesas 2005. gada 13. janvāra spriedums par Spānijas sadarbības 
nolīgumiem pārstāv to pašu viedokli. Tas nosaka, ka nedrīkst no valsts iepirkuma likuma 
darbības jomas pilnībā izslēgt visas vienošanās, kuras noslēdz valsts sistēmā.

Pamatojoties uz atspoguļoto viedokli, Komisijai jāizstrādā kritēriji, lai novērstu pastāvošo 
juridisko nenoteiktību.


