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PASIŪLYMAS DĖL DIREKTYVOS DĖL KONCESIJOS SUTARČIŲ SKYRIMO 
COM(2011)897 FINAL 
COD(2011)0437

Darbų koncesijų suteikimui šiuo metu taikomos tik Direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo nustatytos pagrindinės 
nuostatos. Paslaugų koncesijoms taikomi tik bendri Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
principai (ekonominė laisvė, nediskriminavimas, skaidrumas, vienodas požiūris, 
proporcingumas, abipusis pripažinimas). Šis projektas teikiamas lygiagrečiai su Direktyvų 
2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų direktyvų persvarstymu. Taip bus priimta 
atskira teisinė priemonė, reglamentuojanti darbų ir paslaugų koncesijos sutarčių skyrimą 
įprastame sektoriuje ir komunalinių paslaugų sektoriuje.

Preliminariai nagrinėjant dabartinį pasiūlymą šiuo darbo dokumentu siekiama apibrėžti tokios 
iniciatyvos teikiamą pridėtinę vertę, nustatyti reikalingų taisyklių rūšį ir nustatyti pagrindines 
problemas, kurios turės būti sprendžiamos pranešimo projekte. 

1. Kokia yra teikiama pridėtinė vertė?

Jūsų pranešėjas yra įsitikinęs, kad tokia iniciatyva suteikiama pridėtinės vertės dėl šių keturių 
priežasčių:

– Patikslinama esama teisinė sistema. Tai, kad vis gausėja Europos Teisingumo 
Teismo praktikos (25 sprendimai nuo 2000 m.), rodo, kad esama teisinio neaiškumo. Reikia 
nustatyti daug sąvokų (koncesija, rizika, paslaugų ir darbų koncesijų atskyrimas, koncesijų ir 
kitų tipų sutarčių – leidimų ar licencijų atskyrimas ar koncesijų ir viešųjų pirkimų 
atskyrimas), nors ir įmonių pozicijos šiuo klausimu skiriasi mažiau nei perkančiųjų 
organizacijų1. 

– Užtikrinamas teisinis stabilumas ir saugumas. Dėl teismo praktikos pokyčių, 
nevienodo Sutarties principų taikymo ir ES esančios teisinės įvairovės sukuriamas teisinis 
netikrumas kuris kenkia įvairiems subjektams. Nors Europos Teisingumo Teismas nurodė, 
kad perkančiosios organizacijos privalo laikytis pagrindinių Sutarties principų2, jis 
nepakankamai išaiškino jų reikšmę. 

– Remiami valdžios institucijų veiksmai, skirti ekonominės infrastruktūros 
plėtojimui ir modernizacijai ir viešųjų paslaugų skatinimui.

– Skatinama konkurencija ES viduje ir skatinamas Europos subjektų atsiradimas
(užtikrinamas procedūrų skaidrumas ir jų pobūdis, baudžiama už piktnaudžiavimu 
išvestinėmis sutartimis). 40 proc. iš 2010 m. apklaustų įmonių teigė, kad žino, kad esama 
tokių sutarčių3. Tai, kad nėra aiškių taisyklių, pagal kurias visi kandidatai būtų lygūs, gali 
kenkti MVĮ, kurioms tenka tik subrangovų vaidmuo4. Tačiau atvėrimas konkurencijai 
                                               
1 SEC(2011) 1588 final, 2011 12 20, I B priedas
2 Byla C-324/98, Teleaustria, 2000 m.
3 SEC(2011) 1588 final, 2011 12 20, I B priedas, p. 68
4 SEC(2011) 1588 final, 2011 12 20, p. 17
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nereiškia priverstinio viešųjų paslaugų privatizavimo.

Buvo iškeltas klausimas, kodėl iniciatyva turi būti atskirta nuo viešųjų pirkimų. Šis 
atskyrimas paaiškinamas tuo, kad koncesija iš principo skiriasi nuo viešojo pirkimo: 
koncesininkui perkeliama valdžios institucijos atsakomybė ir esama ekonominės rizikos, 
susijusios su darbų ir (arba) paslaugų vykdymu. Koncesija nėra viešojo pirkimo rūšis, todėl
reikia atsižvelgti į jos ypatumus.

2. Kokių taisyklių reikia?

Jūsų pranešėjas mano, kad:

– koncesijos apibrėžtis yra labai svarbi dėl to, kad esama įvairių nacionalinių 
apibrėžčių (taikymo srities nustatymas);

– taisyklės dėl koncesijų neturi būti tiesiogiai kopijuojamos pagal viešųjų pirkimų 
taisykles;

– taisyklės turi būti aiškios, paprastos ir jomis teturi būti sukuriama per daug 
biurokratijos;

– turi būti aiškiai pripažįstama valdžios institucijų laisvė spręsti, kaip organizuoti jų 
teikiamų viešųjų paslaugų užduočių vykdymą;

– turi būti gerbiama valdžios institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų teisė derėtis 
ir sudaryti sutartis. Turi būti pripažįstama valdžios institucijų teisė į tam tikrą veiksmų laisvę 
vertinant savo pasirinkimą, o ekonominės veiklos vykdytojams turi būti taikomi objektyvūs ir 
skaidrūs kriterijai, atsižvelgiant į laiko ir finansinius suvaržymus, atsirandančius teikiant 
pasiūlymą.

– turi būti užtikrinama konkurso dalyvių teisių (teisė teikti apeliaciją, informacijos 
konfidencialumas ir t. t.) pagarba.

3. Pagrindinės problemos

Tolesniuose skirsniuose pateikiamas temos santrauka, aptariamos pagrindinės problemos, 
kurias pranešėjas norėtų išnagrinėti išsamiau.

a) Koncesijos apibrėžtis

Europos Teisingumo Teismo praktikoje nuolatos pasikartojanti koncesijos apibrėžtis yra labai 
svarbi. Europos lygmeniu koncesijos ir viešojo pirkimo apibrėžtis vis dar yra netiksli 
(Direktyvoje 2004/18/EB pateikta koncesijos apibrėžtis palyginti su viešojo pirkimo 
sutartimi).
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Poreikis tiksliau apibrėžti koncesiją (rizikos lygis ir (arba) rūšis, konkretesnių kriterijų, pvz., 
apyvartos procentinės dalies, tinkamumas)

 Darbų ir paslaugų koncesijos atskyrimas, mišrių koncesijų apibrėžtis ir joms taikoma 
teisinė tvarka. Kadangi į daugelį darbų koncesijų įtraukiamos paslaugų koncesijos, sunku 
nustatyti, koks statusas taikomas šios rūšies sutartims

Koncesijos ir viešojo pirkimo skirtumų išaiškinimas (terminų, susijusių su viešaisiais 
pirkimais (pvz., „pirkimas“ vietoje „sutartis“, „kaina“ vietoje „vertė“ ir t. t.), naudojimas 
koncesijoms)

b) Taikymo sritis ir į ją neįtraukiami sektoriai

Šis pasiūlymas taikomas sutartims, kurių vertė siekia ar yra didesnė nei 5 mln. eurų (5 
straipsnis), o paslaugų koncesijoms, kurių vertė yra nuo 2,5 iki 5 mln. eurų, taikoma 
supaprastinta procedūra (5 straipsnio 2 dalis). Numatytos išimtys (8–15 straipsniai) ir nukrypti 
leidžiančios nuostatos (17 straipsnis). 

Buvusios neprioritetinės paslaugos

Panaikinant šiuo metu Direktyvose 2004/18/EB ir 2004/17/EB nustatytą prioritetinių ir 
neprioritetinių paslaugų atskyrimą sukuriamas tam tikras netikrumas dėl paslaugų, kurios iki 
šiol buvo laikomos neprioritetinėmis, o nevisiškai taikyti šią direktyvą galima „tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės prekybos mastai yra riboti“ (21 konstatuojamoji dalis). 

→ Tikslus paslaugų, kurioms taikoma ši direktyva, nurodymas

→ Paslaugų, kurios pagal Direktyvą 2004/18/EB (II B priedas) iki šiol buvo laikomos 
neprioritetinėmis, sąrašo apribojimo tinkamumas

→ Kitų nuostatų, nei susijusios su skelbimu, netaikymo socialinėms ir (arba) kitoms 
specifinėms paslaugoms (17 straipsnis) išaiškinimas
Energija

Direktyva netaikoma veiklai, susijusiai su tinklų infrastruktūros valdymu, kai ekonominės 
veiklos vykdytojas naudojasi išimtine teise (8 straipsnio 1 dalis). Jei ši išimtis atrodo 
pragmatiška (dėl to, kad valstybė suteikia išimtinę teisę, konkurencijos nėra), ji neapima 
energijos tiekimo veiklos, kuriai pagal tarifų suvienodinimo tvarką taikomi valstybės 
reglamentuojami tarifai. Tai pagrįsta socialinio ir teritorinio solidarumo principais (kiekvienas
pilietis energiją gauna taikant tą patį tarifą nepriklausomai nuo jo vietos valstybės teritorijoje). 
Vietos valdžios institucijos negali pasirinkti operatoriaus. 
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→ Atsižvelgti į tai, kad direktyva netaikoma energijos tiekimo veiklai, kurios tarifus 
reglamentuoja valstybė

Vanduo

Šiame sektoriuje esama daug prieštaravimų, kylančių dėl baimės dėl galimo „priverstinio“ 
privatizavimo. 

→ Nesusiaurinti klausimo dėl šio sektoriaus iki paprastų ideologinių diskusijų „už ar prieš 
privatizavimą“ 

→ Poreikis patvirtinti valdžios institucijų laisvę spręsti, kaip organizuoti savo viešųjų 
paslaugų funkcijų vykdymą;

Kitos išimtys

Dabartinis pasiūlymas yra dviprasmiškas kitų sektorių (pvz., uosto paslaugos, viešasis 
transportas) klausimu.

→ Poreikis išaiškinti atitinkamas nuostatas

c) Principinės išimtys – valdžios institucijų tarpusavio bendradarbiavimas ir susijusi 
įmonė

Vertikalus bendradarbiavimas (vidaus subjektai, angl. in house)

Išimtys taikomos koncesijoms, kurias perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas 
suteikia kitam juridiniam asmeniui, jei tenkinamos šios sąlygos: organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja panašiai kaip ir savo skyrius; bent 90 proc. to juridinio 
asmens veiklos vykdoma perkančiajai organizacijai ar subjektui; atsisakoma bet kokio 
privataus kapitalo (15 straipsnio 1 dalis). Šis vertikalus bendradarbiavimas, kuris nenumatytas 
dabartinėse Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB atsirado dėl Europos Teisingumo Teismo 
praktikos kodifikavimo (sprendimas Teckal byloje1), ši sąvoka vėliau išplėsta bendrai kelių 
perkančiųjų organizacijų kontrolei (sprendimas Coditel byloje2) (šio pasiūlymo 15 straipsnio 
3 dalis).

Pagrindinė kritika skiriama netinkamam teismo praktikos kodifikavimo pobūdžiui, 
nepagrįstas 90 proc. ribos pasirinkimas (teismo praktikoje nurodoma tik tai, kad „svarbiausia“ 
juridinio asmens veiklos dalis vykdoma perkančiajai (-ioms) organizacijai (-joms), kuri 
                                               
1 Byla C-107/98, 1999 m.
2 Byla C-324/07, 2008 m.
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(kurios) jį kontroliuoja), poreikis kiekvienu atveju atlikti analizę, požiūris, kad vidaus 
subjektų plėtojimas yra viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus nesąžiningos konkurencijos 
šaltinis. 

Bet kokio privataus kapitalo atsisakymas irgi buvo kritikuojamas, nurodant tai, kad reikia 
įvertinti tikslą, kurio siekiama (komercinis ir (arba) pramoninis tikslas ar viešųjų paslaugų 
funkcija), prieš dalyvaujant šiam kapitalui arba leisti dalyvauti mažumos privačiam kapitalui.

→ Poreikis pripažinti perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų galią organizuoti 
veiklą patiems ir vidaus subjektų neįtraukti į šios direktyvos taikymo sritį

→ Klausimas dėl 90 proc. kriterijaus pasirinkimo ir tikrinimo, ar laikomasi šios ribinės 
vertės, tvarka

→ Poreikis išaiškinti veiklos, kurią ekonominės veiklos vykdytojas vykdo perkančiajai 
organizacijai ar subjektui sąvoką (Koks sutarčių skaičius? Kokia apyvarta?)

→ Tas pats klausimas kyla tuo atveju, kai vidaus subjekto sąlygomis juridinį kontroliuoja 
keletas perkančiųjų organizacijų ar subjektų (15 straipsnio 3 dalis)

→ Klausimas dėl bet kokio privataus kapitalo atsisakymo tinkamumo

Horizontalus bendradarbiavimas

Pagal šį pasiūlymą direktyva netaikoma horizontaliam valdžios institucijų bendradarbiavimui 
(15 straipsnio 4 dalis). Jame kodifikuojama Europos Teisingumo Teismo praktika 
(sprendimas Hambourg byloje1), nustatant keletą kriterijų, pagal kuriuos direktyva netaikoma 
(bet kokio privataus kapitalo atsisakymas, tikras valdžios institucijų bendradarbiavimas 
siekiant „bendrai“ atlikti savo viešųjų paslaugų funkcijas, susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai). 

Atsir a n d a  kitų kumuliacinių kriterijų, kurie nenumatyti teismo praktikoje, pvz., 
dalyvaujančios perkančiosios organizacijos ar subjektai negali veikti atviroje rinkoje daugiau 
nei 10 proc., vertinant pagal veiklos, turinčios reikšmės pagal susitarimą, apyvartą 
(15 straipsnio 4 dalies c punktas), ar nebuvimas jokių finansinių pervedimų tarp dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų ar subjektų, išskyrus darbų, paslaugų ar prekių faktinių sąnaudų 
kompensavimą (15 straipsnio 4 dalies b punktas). 

→ Poreikis išnagrinėti siūlomų kriterijų, visų pirma, kurie nenumatomi teismo praktikoje, 
tinkamumą

→ Klausimas dėl „bendro“ funkcijų atlikimo sąvokos (mintis, kad perkančiosios 
organizacijos būtinai turi atlikti funkcijas karto, tačiau gali atsirasti ir tokių atvejų, kad viena 
                                               
1 Byla C-480/06, 2009 m.
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iš jų ją atlieka už kitas)

Susijusios įmonės

Direktyva netaikoma koncesijoms, kurias perkantysis subjektas suteikia susijusiai įmonei 
(11 straipsnio 3 dalis). Tai kartais gali būti laikoma nepagrįstu specialiųjų sektorių vidaus 
subjektų nuostatos išplėtimu taikant mažiau griežtus reikalavimus (80 proc. kriterijus).

→ Klausimas dėl šios nuostatos pagrįstumo ir galimų pasekmių atvėrimui konkurencijai

→ Būtinybė išanalizuoti šios nuostatos poveikį MVĮ

d) Procedūrinės garantijos

Skelbimas ir skaidrumas

Perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai elektroniniu būdu ES išsiunčia koncesijos 
skelbimą (koncesijos suteikimo ketinimas) ir pranešimą apie koncesijos suteikimą 
(procedūros rezultatai), parengtus remiantis standartinėmis formomis ir, prieš juos paskelbiant 
nacionaliniu lygmeniu, siunčiamos paskelbti Europos Sąjungos leidinių biurui. Reikalavimas 
dėl pranešimo apie koncesijos suteikimą taip pat taikomas paslaugų koncesijoms, kurių vertė 
yra nuo 2,5 iki 5 mln. eurų (išskyrus socialines ir kitas specifines paslaugas).

→ Tokios procedūros, kuri atrodo nereikalingai sudėtinga ir sunki, tinkamumas

→ Draudimo skelbti nacionaliniu lygmeniu prieš paskelbimą Europos lygmeniu 
tinkamumas ir galimybė numatyti siuntimą tuo pačiu metu

Sutarčių suteikimo tvarka 

Šiame pasiūlyme numatomos nuostatos dėl koncesijų sutarčių suteikimo tvarkos.

→ Klausimas dėl svarbos tvarkos naudojimo ir kriterijų lyginamųjų reikšmių. Nors pirmąja 
nuostata (39 straipsnio 3 dalis) konkurso dalyviams užtikrinama aiški ir skaidri pasiūlymų 
rengimo tvarka, antrąja nuostata (privaloma ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atveju) 
apribojama valdžios institucijų vertinimo laisvė ir dėl jos gali būti pasirenkamas neoptimalus 
konkurso dalyvis (39 straipsnio 3 ir 5 dalys).

→ Griežtu ryšio tarp suteikimo kriterijų ir koncesijos sutarties dalyko patvirtinimu 
(39 straipsnio 2 dalis) atmetama galimybė atsižvelgti į kitus kriterijus, kurie gali pasirodyti 
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tinkami (pvz., artumas, socialiniai ir aplinkos standartai).

→ Kriterijų dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo apribojimas (39 straipsnio 4 dalis) 
neatrodo tinkamas (atitinkama nuostata, pateikta pasiūlyme, kuriuo keičiama Direktyva 
2004/18/EB (66 straipsnis), nėra tokio ribojančio pobūdžio.

→ Nuostatų dėl informacijos, kurią konkurso dalyviai perduoda perkančiosioms 
organizacijoms, konfidencialumo dviprasmiškumas. Atrodo, kad saugomi tik būtent 
konfidencialiai ekonominės veiklos vykdytojų perkančiosioms organizacijoms perduodami 
pasiūlyti sprendimai ar informacija (24 straipsnis ir 35 straipsnio 5 dalies b punktas). 

e) Koncesijų sutarčių vykdymo tvarka

Trukmė

Pasiūlyme dėl direktyvos koncesijos trukmė nustatoma remiantis laikotarpiu, per kurį 
koncesininkui atsipirks darbų ar paslaugų vykdymo investicijos (16 straipsnis). 

→ Poreikis patikslinti šią apibrėžtį, kurioje atsižvelgiama tik į darbų ar paslaugų vykdymo 
etapą, tačiau neatsižvelgiama į įsisteigimo etapą ir pradines investicijas, daromas prieš 
vykdymą

→ Apibrėžties pritaikymas siekiant įtraukti jau esamas koncesijas, kurių atveju investicijų 
dalis yra mažesnė

→ Klausimas dėl kitų kriterijų, taikomų paslaugų koncesijoms, įtraukimo (pvz., veiklos 
rezultatai)

Sutarčių keitimas galiojimo laikotarpiu

Šiame pasiūlyme nustatoma, kad „esminio koncesijos sutarties nuostatų keitimo“ jos 
galiojimo laikotarpiu atveju reikia naujos koncesijos suteikimo procedūros (42 straipsnis).

→ Sąvokos „esminis keitimas“ išaiškinimas

→ Konkrečių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti šį esminį keitimą, nustatymas

Išvada
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Nepaisant didžiulio pasipriešinimo, kurį sukėlė šis pasiūlymas, Jūsų pranešėjas yra įsitikinęs 
dėl pasiūlymo teikiamos pridėtinės vertės, kadangi juo užpildoma esama Europos lygmens 
teisinė spraga, kurią tik iš dalies užpildo nuolatos kintanti Europos Teisingumo Teismo 
praktika. 

Galutinės nuostatos turės, viena vertus, atitikti teisinio supaprastinimo ir saugumo tikslus, kita 
vertus, atitikti valdžios institucijų administravimo laisvės principą. Nors ir šiame darbo 
dokumente nurodytos toli gražu ne visos problemos, Jūsų pranešėjas norėtų, kad būtų surengti 
tikri svarstymai, kurie peržengtų paprastos ideologinės „už ar prieš Europos lygmens 
iniciatyvą dėl koncesijų“ pobūdžio diskusijos ribas.


