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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamentas 2011 m. H. Rühle pranešime kritiškai įvertino reikalavimą dėl 
galimybės priimti teisės aktą dėl koncesijos sutarčių. Komisijos pasiūlymu, kuris prieštarauja 
šiai pozicijai, būtų sukurta daug naujų problemų.

Valstybės funkcijos

Valstybė ir visos jos struktūros teikia žmonėms paslaugas ir prekes. Priklausomai nuo jų 
pobūdžio prekės ir paslaugos, be kita ko, gali būti skirstomos į universaliųjų paslaugų 
įsipareigojimus, visuotinės svarbos socialines paslaugas, visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugas ir visuotinės svarbos paslaugas1. Jas nelengva atskirti ir dažnai tą vėliau 
nusprendžia teismai. Pateiktame pasiūlyme tokio atskyrimo nėra.

Siekdama vykdyti savo užduotis, valstybė skelbia viešuosius pirkimus ir sudaro sutartis, kurių 
dalis yra koncesijos sutartys. Pateiktame pasiūlyme nėra jokio atskyrimo ir nenurodomi 
abipusio atmetimo kriterijai.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 14 straipsnį ir SESV 26 protokolą 
vietos, regionų ir nacionalinės institucijos savarankiškai sprendžia, ar visuotinės svarbos 
prekes ir paslaugas teikti pačioms, ar perduoti šią funkciją. Šiuo atžvilgiu svarbiausias 
prioritetas – žmonių aprūpinimas, o ne vidaus rinkos kriterijai. Todėl būtina konkrečiai 
apibrėžti taikymo sritį.

Visų lygmenų valdžios institucijos vykdo funkcijas ir siekia tikslų, kuriais užtikrinama 
visuotinė gerovė, bendruomeniškumas ir sanglauda. Nustatant kriterijus, kuriais remiantis 
skiriamos sutartys, iš esmės apribojamas sprendimų priėmėjų pasirinkimas. 

Pateiktame pasiūlymo projekte nurodomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus. 
Remiantis juo, greta kainos ir sąnaudų gali būti nustatyti ir tam tikri techniniai kriterijai. Tai 
apriboja galimybes nuspręsti, ar skirti sutartis. Finansinių sunkumų patiriantys viešieji 
subjektai galėtų pasijusti įpareigoti sudaryti sutartis, nes viešojo sektoriaus darbuotojai dažnai 
gauna didesnius atlyginimus nei dirbantieji privačiose įmonėse.

Direktyva dėl koncesijos sutarčių iš esmės neturėtų būti skatinama perduoti valstybės funkcijų 
privatiems subjektams.

Be to, kriterijų, kuriais remiantis suteikiamos koncesijos, apribojimas nulemia, kaip skiriamos 
koncesijos sutartys. 

Kadangi pateiktame pasiūlyme neskiriamos paslaugų rūšys, dėl to galėtų atsirasti 
prieštaravimas tarp apsisprendimo teisės ir laisvės teikti paslaugas. To būtų galima išvengti tik 
į direktyvos taikymo sritį neįtraukiant tam tikrų paslaugų. 

Taisyklėmis dėl koncesijos sutarčių neturėtų būti siekiama spręsti viešojo sektoriaus 

                                               
1 Komisijos komunikatas, COM (2011) 900 final.
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finansinių problemų. Užuot darius spaudimą išlaidų srityje, siekiant kuo mažesnių kainų ir 
sąnaudų, reikėtų pagerinti įplaukų surinkimą. 

Bendrieji kriterijai 

Pasiūlymu dėl direktyvos nesukuriamas teisinis tikrumas. Koncesijos apibrėžtis skiriasi nuo 
tos, kurią vartoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Tai turėtų poveikio būsimiems 
sprendimams. Nėra atskyrimo nuo kitų sutartinių santykių, kaip antai licencijų, leidimų ir kt.

Rizikos perdavimo kriterijus yra nepakankamas. Jei vandens tiekimo koncesininkas taptų 
nemokus, valstybė vis tiek turėtų užtikrinti vandens tiekimą. Rizika niekada nebūtų perduota 
išimtinai koncesininkui.

Neužtikrintas procedūros skaidrumas ir paprastumas.

Neaišku, kiek ilgai tokios taisyklės bus taikomos. Nenumatyti būsimi reikalavimai ir poreikis 
jas persvarstyti.

Kokybės užtikrinimas ir mažos kainos kriterijus vienas kitam prieštarauja.

Užimtumas ir socialiniai reikalai 

Kaip rodo patirtis, mažos kainos kriterijus daro poveikį veiklos vykdytojų ir subrangovų 
darbuotojų skaičiui ir jų darbo sąlygoms. Tai nesuderinama su horizontaliąja socialine išlyga 
pagal SESV 9 straipsnį.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus apima socialinių kriterijų skatinimą. To 
negalima pasakyti apie kolektyvinių sutarčių laikymosi išlygą ir kitus kriterijus. Tokiu būdu 
konkurencijos mažinant kainas našta bus perkelta darbuotojams.

Kriterijų laikymasis apima nacionalinių ir ES darbo teisės standartų laikymąsi. Tačiau 
nacionaliniai standartai turi derėti su ES teise. Taigi iš esmės nebetaikomas principas 
„vienodas užmokestis už vienodą darbą palyginamose darbo vietose“.

Nėra aiškios nuorodos į tai, kad jokiai šaliai netrukdoma laikytis Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) susitarimo C 94 ir kad visos valstybės narės raginamos ratifikuoti šį 
susitarimą ir jo laikytis.

Socialinės paslaugos yra glaudžiai susijusios su žmonių gyvenimu ir sveikata, dažniausiai 
vietos mastu. Taigi ši direktyva neturėtų būti taikoma tokioms paslaugoms, kaip ir 
paslaugoms, kurias teikia darbuotojų susivienijimai.

Dažnai sunku užtikrinti, kad subrangovai laikytųsi privalomų darbo sąlygų. Nenumatyta 
solidariosios atsakomybės su pagrindiniu veiklos vykdytoju galimybė.

******
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Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą siūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.


