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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl naujovių viešųjų pirkimų sistemoje
(2009/2175(INI))

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač atsižvelgdamas į 
Lisabonos sutartimi padarytus pakeitimus,

- atsižvelgdamas į direktyvas 2004/18/EB ir 2004/17/EB dėl viešųjų pirkimų ir į 
Direktyvą 2007/66/EB dėl teisės gynimo priemonių suteikiant viešųjų pirkimų sutartis,

- atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos komunikatą „Privačiųjų ir viešųjų 
investicijų telkimas ekonomikai gaivinti ir ilgalaikiams struktūriniams pokyčiams 
skatinti. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės plėtojimas“ (COM(2009)0615),

- atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 5 d. Komisijos komunikatą „Sąžiningos prekybos ir 
su prekyba susijusių nevalstybinių tvarumo užtikrinimo programų vaidmuo“ 
(COM(2009)215),

- atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 16 d. Komisijos komunikatą „Viešieji pirkimai 
geresnei aplinkai užtikrinti“ (COM(2008)0400),

- atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 5 d. Komisijos aiškinamąjį komunikatą „Dėl viešąjį 
pirkimą ir koncesijas reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų taikymo oficialiai 
patvirtintai viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei (OPVVP)“ (C(2007)6661),

- atsižvelgdamas į gaires dėl gerosios patirties kodekso sudarant mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms palankesnes sąlygas sudaryti viešojo pirkimo sutartis (Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas SEC(2008)2193),

- atsižvelgdamas į 2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos aiškinamąjį komunikatą „Dėl 
Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies 
taikomos viešųjų pirkimų direktyvos“ (OL 2006/C 179/02),

- atsižvelgdamas į šiuos Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimus:

- 2007 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje C-295/05 Tragsa,

- 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimas byloje C-532/03 Skubaus vežimo greitosios 
pagalbos automobiliu paslaugos,

- 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimas byloje C-324/07 Coditel Brabant,

- 2009 m. birželio 9 d. sprendimas byloje C-480/06 Stadtwerke Hamburg,

- 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimas byloje C-206/09 Eurawasser,

- 2009 m. spalio 9 d. sprendimas byloje C-573/07 Sea s.r.l.,
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- 2009 m. spalio 15 d. sprendimas byloje C-196/08 Acoset,

- 2009 m. spalio 15 d. sprendimas byloje C-275/08 Datenzentrale BW,

- atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 17 d. generalinio advokato Paolo Mengozzi išvadą 
byloje C 451/08,

atsižvelgdamas į šiuos tyrimus:

- 2006 m. rugsėjo 15 d. tyrimas „Evaluation of Public Procurement Directives 
Markt/2004/10/D Final Report“,

- 2009 m. rugsėjo mėn. Europos viešojo administravimo instituto (EIPA) tyrimas „The 
Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A Case 
Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement 
Directives“,

- atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl ikiprekybinių viešųjų 
pirkimų. Naujovių skatinimas siekiant užtikrinti ilgalaikes kokybiškas viešąsias 
paslaugas Europoje1,

- atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 20 d. rezoliuciją dėl specifinių problemų 
perkeliant ir taikant teisės aktus viešųjų pirkimų srityje bei jų santykio su Lisabonos 
strategija2,

- atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl viešojo ir privataus sektorių 
partnerystės ir Bendrijos viešuosius pirkimus ir lengvatas reglamentuojančių teisės 
aktų3,

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir
Tarptautinės prekybos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-
0000/2010),

A. kadangi ekonomikos ir finansų rinkų krizė aiškiai atskleidė didelę ekonominę viešųjų 
pirkimų svarbą, kad valdžios institucijos gali tinkamai vykdyti savo viešojo intereso 
užduotis, jei šioms institucijoms užtikrintas reikiamas teisinis tikrumas ir jei 
procedūros yra nelabai sudėtingos,

B. kadangi viešųjų pirkimų direktyvų persvarstymas 2004 m. turėjo padėti supaprastinti, 
atnaujinti, padaryti lankstesnes viešųjų pirkimų procedūras ir užtikrinti daugiau 
teisinio tikrumo jas vykdant,

                                               
1 Priimti tekstai, P6_Ta(2009)0037.
2 OL C 146E, 2008 12 6, p. 227.
3 OL C 313E, 2006 12 20, p. 447.
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C. kadangi Lisabonos sutartimi pirmą kartą Europos Sąjungos pirminėje teisėje 
pripažįstama regioninės bei vietos savivaldos institucijų autonomijos teisė, stiprinamas 
subsidiarumas, o teisė pareikšti ieškinį suteikiama ne tik nacionaliniams 
parlamentams, bet ir Europos savivaldybių ir regionų tarybai,

Bendrosios pastabos

1. apgailestauja, kad iki šiol nepavyko įgyvendinti tikslų, kurių buvo siekiama 2004 m. 
persvarstant viešųjų pirkimų direktyvas; tačiau tikisi, kad naujausi Europos 
Teisingumo Teismo sprendimai padės išaiškinti neatsakytus teisinius klausimus, o 
apeliacijų procedūrų skaičius sumažės;

2. taip pat apgailestauja, kad Europos Sąjungos, nacionalinių ir regioninių teisės aktų 
sąveika, ypač Europos Komisijai ir Komisijos tarnyboms pasiūlius daugybę 
privalomos teisinės galios neturinčių teisės aktų (angl. soft law) iniciatyvų, o Europos 
teismams išaiškinant šiuos teisės aktus, nulėmė sudėtingo ir painaus teisinio režimo 
atsiradimą, dėl kurio pirmiausia mažos savivaldybės ir bendruomenės, taip pat 
mažosios ir vidutinės įmonės susiduria su sudėtingomis teisinėmis problemomis, kurių 
šie subjektai, nepasitelkę didesnių išteklių arba be išorės teisinių konsultacijų, negali 
išspręsti; ragina Komisiją imtis priemonių padėčiai ištaisyti ir vadovaujantis geresnio 
reglamentavimo iniciatyvos principais ištirti privalomos teisinės galios neturinčių 
teisės aktų (angl. soft law) poveikį ir įvertinti jį remiantis subsidiarumo ir 
proporcingumo principais;

3. pabrėžia, kad, siekiant, jog Europos Sąjungos iniciatyvos viešųjų pirkimų srityje 
derėtų su viešųjų pirkimų direktyvomis ir teisės aktų taikytojams nesukeltų teisinių 
problemų, tokios iniciatyvos turi būti geriau koordinuojamos; todėl, siekiant padidinti 
reglamentavimo skaidrumą ir patogumą vartotojui, ragina Europos Komisiją užtikrinti 
privalomą koordinavimą ir pateikti vienodą informaciją internete;

4. apgailestauja, kad trūksta skaidrumo dėl Komisijos patariamosios grupės viešųjų 
pirkimų reikalams sudėties ir pasiektų rezultatų ir ragina Komisiją subalansuoti grupės 
narių sudėtį ir užtikrinti daugiau skaidrumo ne tik šiame, bet ir naujai planuojamame 
komitete viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimais;

5. ragina Komisiją, persvarstant viešųjų pirkimų direktyvas, atsižvelgti į šio pranešimo 
pasiūlymus; tikisi, kad šios direktyvos bus persvarstomos aktyviai dalyvaujant 
suinteresuotosioms pusėms; pabrėžia, kad, jo nuomone, dabar persvarstyti šias 
direktyvas būtų per anksti; tačiau pritaria, kad, siekiant užkirsti kelią viešųjų pirkimų 
teisės daugiaprasmiškumui, vėliau persvarstant direktyvas reikėtų įtraukti direktyvą 
dėl teisės gynimo priemonių suteikiant viešųjų pirkimų sutartis; mano, jog dabar dar 
negalima daryti išvadų apie praktinį šios direktyvos poveikį, nes dar ne visos valstybės 
narės ją įgyvendino;
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Konkrečios pastabos

6. primena, kad nuo 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi pirmą kartą 
pirminėje teisėje pripažįstama regioninės bei vietos savivaldos institucijų autonomijos 
teisė (Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 2 dalis); pabrėžia, kad Europos 
Teisingumo Teismas daugelyje sprendimų atsižvelgė į savivaldos institucijų 
autonomijos teisę ir pabrėžė, „kad valdžios institucija gali įgyvendinti su viešuoju 
interesu susijusias užduotis savo priemonėmis bei gali tai daryti bendradarbiaudama su 
kitomis valdžios institucijomis“ (C-324/07); be to, atkreipia dėmesį į 2009 m. birželio 
9 d. ETT Didžiosios kolegijos sprendimą (C-480/06), kuriuo papildomai nustatyta, 
kad Bendrijos teise nenustatoma valdžios institucijų pareiga naudotis tam tikra teisine 
forma užtikrinant viešųjų paslaugų uždavinių įgyvendinimą; Teismo nuomone, viešųjų 
institucijų partnerystei, kaip ir valdžios institucijų bendradarbiavimui ir 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, viešųjų pirkimų teisės aktų nereikėtų taikyti dėl 
šių kumuliatyvių kriterijų:

- toks bendradarbiavimas yra bendras visų savivaldos institucijų pareigos –
kokios nors su viešuoju interesu susijusios užduoties – įgyvendinimas,

- šias užduotis įgyvendina išskirtinai tik viešosios institucijos, t. y. privatusis 
sektorius nedalyvauja,

- jei veikla iš esmės vykdoma siekiant įgyvendinti susijusių viešųjų institucijų 
tikslus;

7. atkreipia dėmesį, kad Europos Teisingumo Teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendime 
(C-573/07) nustatė, kad, leidus privatiems investuotojams investuoti į viešojo kapitalo 
bendroves, reikėtų rengti viešųjų pirkimų procedūras tik tada, jei priimant sprendimą 
sudaryti nagrinėjamą viešųjų pirkimų sutartį turima konkrečių ketinimų greitai leisti 
investuoti į viešojo kapitalo bendroves; mano, kad Teismo praktika šioje srityje sukūrė 
pakankamai aiškumo; ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti informaciją apie šių 
sprendimų pasekmes ir tikisi, kad apeliacijų procedūrų šiose srityse ateityje nebebus;

8. atkreipia dėmesį, kad viešosios paslaugų koncesijos pagal Direktyvos 2004/17/EB 1 
straipsnio 3 dalies b punktą yra laikomos sutartimis, pagal kurias „atlygis už suteiktas 
paslaugas – tai tik teisė eksploatuoti paslaugą arba tokia teisė kartu su užmokesčiu“; 
pabrėžia, kad, siekiant užsakovams ir rangovams suteikti daugiau veikimo laisvės, 
viešųjų paslaugų koncesijos buvo neįtrauktos į viešųjų pirkimų direktyvas; primena, 
kad ir Europos Teisingumo Teismas savo sprendimuose patvirtino, jog viešųjų 
paslaugų koncesijoms taikomos ne šios direktyvos, bet Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo įtvirtinti bendrieji principai (diskriminacijos draudimas, vienodo požiūrio ir 
skaidrumo principai), taip pat kad perkančiosioms viešosioms įstaigoms turi būti 
leidžiama užtikrinti paslaugų teikimą taikant koncesiją, jeigu, jų manymu, tai geriau 
užtikrins konkrečios viešosios paslaugos teikimą, net jei su eksploatavimu susijusi 
rizika dėl paslaugų teikimo organizavimui taikomų viešosios teisės priemonių yra 
labai ribota ir jei perkančioji institucija perkeltų koncesininkui visą jai tenkančią riziką 
(2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimas byloje C-206/08, 72–75 punktai);
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9. atsižvelgia į 2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos komunikatą dėl viešojo ir privataus 
sektorių partnerystės plėtojimo ir labai susidomėjęs laukia atitinkamo pasekmių 
įvertinimo; pabrėžia, kad viešųjų paslaugų koncesijų atveju būtina deramai atsižvelgti 
į procedūrų sudėtingumą, didelius teisės kultūros skirtumus ir teismų praktiką 
valstybėse narėse, todėl abejoja, ar teisės akto dėl viešųjų paslaugų koncesijų 
pasiūlymas atneš papildomą naudą; mano, kad viešųjų pirkimų direktyvų 
persvarstymas 2004 m. ir papildomi Europos Teisingumo Teismo sprendimai visiškai 
apibrėžė viešųjų paslaugų koncesijas ir nustatė tokių koncesijų teisinį pagrindą;

10. džiaugiasi teisinių sąlygų išaiškinimu, kuriomis oficialiai patvirtintoms viešojo ir 
privataus sektorių partnerystėms taikoma viešųjų pirkimų teisė, turint omenyje svarbą, 
kurią, kovojant su klimato kaita, skatinant naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius 
ir skatinant tvarų transportą, Komisija priskiria tokioms parterystėms savo 2009 m. 
lapkričio 19 d. komunikate; atkreipia dėmesį, kad viešųjų pirkimų direktyvos visuomet 
taikomos, kai paslaugos užsakomos iš įmonės, kurioje yra bent mažiausia privataus 
kapitalo dalis; tačiau pabrėžia, kad Komisija 2008 m. vasario 5 d. komunikate ir 
Europos Teisingumo Teismas 2009 m. spalio 15 d. sprendime (C-196/08) nustatė, jog 
norint pateikti užsakymą arba perduoti vykdyti tam tikras užduotis naujai įkurtoms 
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystėms nėra būtina rengti dvigubos viešųjų 
pirkimų procedūros; tačiau pabrėžia, kad turi būti patenkintos šios kumuliatyvios 
sąlygos, kad nerengiant viešųjų pirkimų procedūros būtų galima perduoti koncesiją 
prieš tai šiam tikslui įkurtai mišraus kapitalo bendrovei:

- privatus partneris atrenkamas skelbiant viešą konkursą ir patikrinus finansines, 
technines, darbo ir valdymo sąlygas bei jo pasiūlymo charakteristikas paslaugos, 
kurią reikės teikti, atžvilgiu,

- mišraus kapitalo bendrovės veiklos tikslas išlieka nepakeistas per visą koncesijos 
laikotarpį. Jei bendrovės veiklos tikslas arba perduotos užduotys pasikeičia iš 
esmės, Europos Teisingumo Teismo nuomone, atsiranda pareiga surengti 
viešuosius pirkimus,

     todėl mano, kad klausimas dėl viešųjų pirkimų teisės taikymo oficialiai 
patvirtintoms viešojo ir privataus sektorių partnerystėms taip pat išspręstas, ir prašo 
Komisijos ir valstybių narių į tai atsižvelgiant koordinuoti savo veiksmus; 

11. labai susidomėjęs laukia Europos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-451/08 ir 
tikisi, kad bus išspręstas ginčytinas klausimas miesto planavimo srityje; patvirtina 
2009 m. lapkričio 17 d. Europos Teisingumo Teismo generalinio advokato nuomonę 
šioje byloje: „Tačiau dėl plačių ir ambicingų direktyvos tikslų, nors aiškinant 
direktyvą į juos atsižvelgti taip pat reikia, negalima manyti, kad jų taikymo sritį 
galima neribotai išplėsti remiantis direktyvos tikslais (35 punktas). Kitu atveju kiltų 
pavojus, kad, vykdant kiekvieną miestų statybos veiklą, reikėtų taikyti direktyvą, nes 
priemonės, kuriomis reguliuojamos apstatymo galimybės, pagal apibrėžtį ir esmę 
pakeičia sklypų vertę, dėl kurių šių priemonių imamasi (36 punktas)“;

12. primena, kad Europos Parlamentas prisidėjo prie Europos Teisingumo Teismui 
pateikto ieškinio dėl 2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos aiškinamojo komunikato dėl 
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„Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies 
taikomos viešųjų pirkimų direktyvos“ ir tikisi, jog greitai bus priimtas sprendimas;

13. atkreipia didelę viešųjų pirkimų svarbą klimato apsaugai, energijos vartojimo 
veiksmingumui, aplinkai, naujovėms ir patvirtina, kad viešąsias institucijas reikia 
padrąsinti ir joms padėti taikyti ekologinius, socialinius ir kitus kriterijus rengiant 
viešųjų pirkimų procedūras; džiaugiasi praktine pagalba, kuri padeda įstaigoms ir 
kitoms viešosioms institucijoms rengiant tvarumą skatinančius viešuosius pirkimus, ir 
skatina Komisiją ir valstybes nares rengti mokymus ir visuomenės informavimo 
kampanijas; pritaria skaidriam procesui įtraukiant valstybes nares į tolesnį kriterijų 
kūrimą; atkreipia dėmesį į tai, kad toks procesas gali būti naudingas būtent socialinių 
kriterijų atžvilgiu;

14. skatina kaupti duomenų bankus, siekiant viešiesiems pirkimams panaudoti konkrečių 
produktų ženklinimo kriterijus; ragina Komisiją palaipsniui imtis iniciatyvų Europos 
Sąjungos ir tarptautiniu lygmeniu egzistuojančioms ženklinimo sistemoms ir
ženklinimo kriterijams derinti; tikisi, kad į šį procesą bus visiškai įtrauktos valstybės 
narės; kartu atkreipia dėmesį į neigiamus suskaidytos rinkos padarinius esant daugybei 
regioninių, nacionalinių, Europos Sąjungos ir tarptautinių ženklinimo sistemų, kurios 
ypač dažnos naujovių ir mokslinių tyrimų srityje;

15. pastebi, kad socialiai atsakingų viešųjų pirkimų srityje trūksta aiškumo, ir ragina 
Komisiją šią sritį tobulinti rengiant žinynus; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į teisines 
sąlygas, pasikeitusias dėl Lisabonos sutarties ir ES pagrindinių teisių chartijos, ir 
tikisi, kad Komisija šias sąlygas atitinkamai įgyvendins; pabrėžia nuolatinę problemą, 
kad socialiniai kriterijai iš esmės priklauso nuo gamybos proceso, todėl galutiniame 
produkte juos įžvelgti dažniausiai sunku, o visuotinės gamybos ir sudėtingų tiekimo 
grandinių atveju šių kriterijų kontrolė vykdoma labai sudėtingai; todėl taip pat tikisi, 
kad socialiai atsakingų viešųjų pirkimų srityje bus sukurti tikslesni kriterijai, kuriuos 
galima lengviau kontroliuoti, arba bus sukurtas duomenų bankas su konkrečių 
produktų kriterijais; atkreipia dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų įstaigoms sudėtinga ir 
trūksta lėšų tikrinti, kaip laikomasi kriterijų, ir ragina Komisiją pasiūlyti atitinkamą 
pagalbą ir skatinti taikyti priemones, siekiant sertifikuoti tiekimo grandinių 
patikimumą;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Daugiau nei 16 % bendrojo vidaus produkto, arba daugiau nei 1 500 mln. EUR, sudaro 
kasmetinę prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų Europos Sąjungoje apyvartą1. Tačiau dalis, 
kurią sudaro pirkimai tarp valstybių, yra maža – apie 3 %. Pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas 
yra ekonomiškai ir taupiai įsigyti prekių ir paslaugų viešojo intereso užduotims vykdyti. 
Tačiau viešasis sektorius yra ne toks pat rinkos dalyvis, kaip kiti. Kadangi jis valdo 
visuomenės lėšas, viešasis sektorius turi ypatingą atsakomybę. Viešieji pirkimai turėtų padėti, 
kai tai įmanoma, įveikti didelius iššūkius: pasaulinę ekonomikos ir finansų sektoriaus krizę, 
klimato kaitą ir didėjančią skurdo krizę Pietų šalyse.
Be abejonės, Europos vidaus rinka ir jos taisyklės teikia naudą viešiesiems užsakovams: 
didesnėse rinkose turima daugiau pasirinkimo laisvės, ši laisvė gali padėti sutaupyti lėšų ir 
gauti geresnę kokybę; daugiau skaidrumo padeda kovoti su korupcija ir sukčiavimu; dėl 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo atsiranda naujų galimybių veikti ir įgyjama patirtis.
Tačiau yra ir kita medalio pusė: daugelyje valstybių narių regioninės ir savivaldos institucijos 
yra stambiausi viešieji užsakovai. Būtent šiose įstaigose dabartinės ekonomikos krizės 
akivaizdoje tampa aišku, kad Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvomis ribojama 
veikimo laisvė ir pabranginamos bei pailginamos viešųjų pirkimų procedūros. 
Neigiamų biurokratinių procedūrų ir trūkstamo teisinio tikrumo padarinių taip pat patiria 
rangovai, ypač mažosios ir vidutinės įmonės. Atlikta daug tyrimų, įrodančių, kad patiriama 
papildomų išlaidų ar pailgėja viešųjų pirkimų procedūrų trukmė, tačiau šiame dokumente nėra 
galimybės išsamiau aptarti šiuos tyrimus.

Teisiniai neaiškumai
Šio reiškinio priežastys glūdi keliuose lygmenyse. Viešųjų pirkimų direktyvų persvarstymo 
2004 m. tikslas buvo supaprastinti, atnaujinti ir padaryti lankstesnes viešųjų pirkimų 
procedūras. Tačiau šio tikslo pasiekti nepavyko. 
Viena vertus, pačiose direktyvose kai kuriais klausimais nepateikiamas aiškus atsakymas, dėl 
politinių skirtumų Taryboje ir Parlamente pasiekiami formalūs kompromisai, teisiniuose 
tekstuose atsiranda neaptartų sričių ir neatitikimų. 
Kita vertus, teisės aktų įgyvendinimas valstybėse narėse pareikalavo daug laiko, direktyvos 
buvo dar labiau sugriežtintos, įvesti papildomi kriterijai, o kai kurios lankstumo priemonės 
neperimtos, trumpai tariant, teisės aktai nebuvo įgyvendinti labai tiksliai. 
Teisiniai neaiškumai lėmė, kad buvo pradėta daug apeliacijų procedūrų ir teismų procesų 
valstybėse narėse ir Europos Sąjungos mastu. Europos Teisingumo Teismo praktika ir 
Europos Komisijos privalomos teisinės galios neturinčių teisės aktų (angl. soft law) 
iniciatyvomis buvo bandoma ištaisyti teisines klaidas, tačiau aiškumo tai nepadidino. 
Visos šios aplinkybės lėmė, kad atsirado sudėtingas teisinis režimas, dėl kurio pirmiausia 
mažos savivaldybės ir bendruomenės, taip pat mažosios ir vidutinės įmonės susiduria su 
sunkiomis teisinėmis problemomis, kurių šie subjektai negali išspręsti nepasitelkę didesnių 
išteklių arba be išorės teisinių konsultacijų. Dėl teisinių neaiškumų arba gresiančių teisinių 
                                               
1 2006 m. Tarptautinio valiutos fondo duomenys: nominalusis BVP, išreikštas milijonais JAV dolerių, remiantis 
2007 m. spalio mėn. valiutos kursu ES, yra 14 609 840 mln. JAV dolerių. Tačiau didžioji šios sumos dalis 
išleidžiama su gynyba susijusiems produktams įsigyti.
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ginčų sustojo svarbios viešųjų pirkimų procedūros. Jokioje kitoje srityje nekyla tiek daug 
teisinių ginčų. Netinkamas viešųjų pirkimų teisės aktų taikymas yra viena iš dažniausiai 
pasitaikančių klaidų Europos struktūriniame fonde. 
Daugiausia teisinių ginčų kyla dėl viešųjų institucijų partnerystės, miestų planavimo (taip pat 
socialinio būsto srityje) ir viešųjų paslaugų koncesijų. Tačiau neaiškumų taip pat kyla ir 
viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių atveju, organizuojant viešųjų pirkimų procedūras 
sąžiningos prekybos produktams pirkti, taikant viešųjų pirkimų direktyvas, kai jų taikyti 
nereikia, taip pat dėl galimybės viešuosiuose pirkimuose taikyti socialinius kriterijus, pvz., 
vienodo užmokesčio, lyčių lygybės, kolektyvinių sutarčių laikymosi, ilgalaikių bedarbių arba 
sunkiai darbą susirandančių jaunų žmonių įdarbinimo kriterijus.

Koordinavimo ES Komisijoje trūkumas
Be to, trūksta koordinavimo pačioje Europos Komisijoje. Daugelis tarnybų viešuosius 
pirkimus „atrado“ kaip būdą įgyvendinti tikslus, kuriems Europos Sąjunga neturi pakankamai 
finansinių išteklių arba teisės aktų leidybos kompetencijos. Žinoma, iš tikrųjų svarbu skatinti 
ir remti viešuosius užsakovus, reikalingas prekes ir paslaugas pirkti atsižvelgiant į ekologinius 
ir socialinius kriterijus bei skatinant mokslinius tyrimus bei naujoves. Tačiau didelis 
iniciatyvų skaičius nepadeda sukurti teisinio aiškumo, todėl šiose iniciatyvose skatintinas 
tikslas pradingsta. Pernelyg didelis privalomos teisinės galios neturinčių teisės aktų (angl. soft 
law) skaičius lemia papildomus neatitikimus teisės aktuose. 
Komisija, kurdama privalomos teisinės galios neturinčius teisės aktus, turėtų atsižvelgti į 
proporcingumo ir šių teisės aktų būsimą praktinį poveikį vietos lygmens institucijoms. 
Naujausiame Europos viešojo administravimo instituto (EIPA) tyrime „The Institutional 
Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A Case Study of the 
199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives“, be kitų 
problemų, taip pat kritikuojamas platus privalomos teisinės galios neturinčių teisės aktų (angl. 
soft law) naudojimas: „using soft law to regulate very important aspects of the Directive is 
another important shortcoming: it is not possible to foresee the institutional impact of soft 
law“. Vadovaujantis geresnio reglamentavimo iniciatyvos principais reikia ištirti privalomos 
teisinės galios neturinčių teisės aktų (angl. soft law) poveikį ir įvertinti jį remiantis 
subsidiarumo ir proporcingumo principais (sutrumpintas poveikio tyrimas).
Gaila, tačiau įgyvendinant Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę Komisijai taip pat trūksta 
politinės pusiausvyros. Turint omenyje, kad pagal ekologinius ir energijos vartojimo 
veiksmingumo kriterijus rengiamų viešųjų pirkimų srityje sukurta daug iniciatyvų, parengta 
žinynų ir instrukcijų, paskutinis Komisijos komunikatas socialinių viešųjų pirkimų srityje 
buvo parengtas 2000 m., t. y. prieš persvarstant viešųjų pirkimų direktyvas. Teisiškai ypač 
sudėtingoje – viešųjų pirkimų pagal sąžiningos prekybos kriterijus – srityje iki šiol parengtas 
tik vienas komunikatas, o instrukcijų ir žinynų nėra. Šį faktą galima neteisingai suprasti kaip 
ženklą, kad netiesioginiai Europos Komisijos tikslai yra kiti.
Todėl, siekiant padidinti teisinio reglamentavimo skaidrumą, pranešėja ragina Komisijos tarp 
įvairių Komisijos tarnybų geriau koordinuoti viešųjų pirkimų teisės reglamentavimą ir 
patobulinti bendrą viešai skelbiamą viešųjų pirkimų, įskaitant vienodos informacijos 
pateikimą internete, strategiją. 
Daugiau iniciatyvos taip pat norėtųsi organizuojant keitimąsi informacija, tobulinant 
pasiteisinusias procedūras ir metodus ir skatinant mokymo programas valstybėse narėse. Šie 
mokymai turėtų būti skirti ne tik vietos lygmens perkančiosioms įstaigoms, bet ir sprendimus 
priimantiems politikams bei kitiems dalyviams, ypač socialines paslaugas teikiančioms 
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nevyriausybinėms organizacijoms. Šiuo atveju kaip pavyzdžiu gali būti remiamasi 
Prancūzijos patirtimi, nes būtent šiuo metu Prancūzijoje išbandomas šis modelis. 
Pranešime taip pat kritikuojamas skaidrumo trūkumas dėl Komisijos patariamosios grupės 
viešųjų pirkimų reikalams sudėties ir pasiektų rezultatų ir Komisija raginama pasirūpinti, kad 
būtų subalansuota grupės narių sudėtis ir užtikrinta daugiau skaidrumo ne tik šiame, bet ir 
naujai planuojamame komitete viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimais.

Europos Teisingumo Teismo teisinis viešųjų institucijų partnerysčių išaiškinimas
Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teisinė padėtis pasikeitė. Pirma, sustiprinta regioninės bei 
vietos savivaldos institucijų autonomija. Pirmą kartą Europos Sąjungos pirminėje teisėje 
pripažįstama „regioninės ir vietos savivaldos“ autonomijos teisė (Europos Sąjungos sutarties 
4 straipsnio 2 dalis):

„Sąjunga gerbia valstybių narių lygybę prieš Sutartis bei nacionalinį jų savitumą, 
neatsiejamą nuo pagrindinių politinių bei konstitucinių jų struktūrų, įskaitant regioninę ir 
vietos savivaldą.“

Taip pat naujas protokolas dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų (Nr. 26) 1 straipsnyje 
pabrėžia:
„svarbų nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmenį ir didelę veiksmų 
laisvę teikiant, pavedant teikti ar organizuojant kuo labiau vartotojų poreikius atitinkančias 
bendrus ekonominius interesus tenkinančias paslaugas.“

Europos Teisingumo Teismas daugelyje sprendimų jau prieš įsigaliojant naujai Sutarčiai 
atsižvelgė į savivaldos institucijų autonomijos teisę ir pabrėžė, kad „valdžios institucija gali 
įgyvendinti su viešuoju interesu susijusias užduotis savo priemonėmis bei gali tai daryti 
bendradarbiaudama su kitomis valdžios institucijomis“ (byla C-480/06, Stadtwerke 
Hamburg). Šiais sprendimais Europos Teisingumo Teismas padidina savivaldybių pasirikimo 
laisvę ir stiprina vietos savivaldą. Tačiau šie sprendimai nesuteikia visiškos veikimo laisvės 
vykdant bendradarbiavimą tarp savivaldos institucijų. Europos Teisingumo Teismas mano, 
kad viešųjų institucijų partnerystei, kaip ir valdžios institucijų bendradarbiavimui ir 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, viešųjų pirkimų teisės aktų nereikėtų taikyti dėl šių 
kriterijų:
1. toks bendradarbiavimas yra bendras visų savivaldos institucijų pareigos – kokios nors su 
viešuoju interesu susijusios užduoties – įgyvendinimas,
2. šias užduotis įgyvendina išskirtinai tik viešosios institucijos, t. y. privatusis sektorius 
nedalyvauja,
3. ir jei veikla iš esmės vykdoma siekiant įgyvendinti susijusių viešųjų institucijų tikslus.

Europos Teisingumo Teismas taip pat patvirtino, kad vien tik leidimas privatiems 
investuotojams investuoti į viešųjų institucijų partnerystes neturėtų būti kliūtis, jei priimant 
sprendimą sudaryti nagrinėjamą viešųjų pirkimų sutartį neturima konkrečių ketinimų. 
Taigi ginčytina viešųjų pirkimų srities dalis yra pakankamai išaiškinta. Šiais sprendimais 
remdamasi Komisija šiose srityse neturėtų pradėti Sutarties pažeidimo procedūrų valstybių 
narių atžvilgiu ir kartu su Parlamentu ir susijusiais subjektais turėtų pradėti Europos 
Teisingumo Teismo sprendimų konsolidavimo darbus. Šis pranešimas yra pirmas žingsnis 
pradedant šiuos darbus.
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Teisinis viešųjų paslaugų koncesijų išaiškinimas
Viešųjų paslaugų koncesijos pirmą kartą apibrėžiamos persvarstytose direktyvose kaip 
sutartys, kuriomis remiantis „atlygis už suteiktas paslaugas – tai tik teisė eksploatuoti 
paslaugą arba tokia teisė kartu su užmokesčiu.“ Europos Sąjungos teisės aktų leidėjai 
neįtraukė tokių koncesijų į viešųjų pirkimų direktyvas, siekdami užsakovams ir rangovams 
suteikti daugiau veikimo laisvės ir atsižvelgti į skirtingą valstybių narių teisės kultūrą ir 
tradicijas. Tokią nuostatą Europos Teisingumo Teismas patvirtino savo naujausiuose 
sprendimuose (2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimas byloje C-206/09 Eurawasser).
Viešųjų paslaugų koncesijoms taikomos ne viešųjų pirkimų direktyvos, bet „paprastesnis“ ES 
sutarčių teisinis režimas. Be to, Europos Teisingumo Teismas šiame sprendime tiksliau 
apibrėžė rizikos perdavimo kriterijų. Europos Teisingumo Teismo nuomone, vandens 
sektoriuje sudaromos viešųjų paslaugų koncesijos atveju negalima išvengti, kad iš daikto 
naudojimo kylantys teisiniais santykiai bus nustatomi įstatuose ir bus įtvirtinta prievarta 
prisijungti ir naudotis šia koncesija. Su tam tikra viešųjų paslaugų koncesija susijusi 
ekonominė rizika taip pat gali būti ribota. Europos Teisingumo Teismas patvirtina, kad 
perkančiosioms viešosioms įstaigoms turi būti leidžiama užtikrinti paslaugų teikimą taikant 
koncesiją, jeigu, jų manymu, tai geriau užtikrins konkrečios viešosios paslaugos teikimą. 
Taigi Europos Teisingumo Teismo sprendimais ir kitoje srityje, kurioje dažnai pasitaiko 
teisinių ginčų, sukurta daugiau aiškumo.

Išaiškinimas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerysčių
Komisija su Europos Teisingumo Teismu ir kitose srityse sukūrė daugiau aiškumo: Komisija 
savo 2008 m. komunikate dėl viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių ir Europos 
Teisingumo Teismas 2009 m. spalio 15 d. sprendime (byla C-1906/08 Acoset) nustatė, kad, 
norint pateikti užsakymą arba perduoti vykdyti tam tikras užduotis naujai įkurtoms viešojo ir 
privataus sektorių partnerystėms, nėra būtina rengti dvigubos viešųjų pirkimų procedūros. 
Kad būtų galima perduoti koncesiją prieš tai šiam tikslui įkurtai mišraus kapitalo bendrovei 
nerengiant viešųjų pirkimų procedūros, turi būti patenkintos šios sąlygos:
- privatus partneris atrenkamas skelbiant viešą konkursą ir patikrinus finansines, 

technines, darbo ir valdymo sąlygas bei jo pasiūlymo charakteristikas paslaugos, kurią 
reikės teikti, atžvilgiu,

-  be to, mišraus kapitalo bendrovės veiklos tikslas turi išlikti nepakeistas per visą 
koncesijos laikotarpį. Jei bendrovės veiklos tikslas arba perduotos užduotys pasikeičia 
iš esmės, Europos Teisingumo Teismo nuomone, atsiranda pareiga surengti viešųjų 
pirkimų procedūrą.

Šiais teisės aktais ir teismo sprendimais sukurta pakankamai teisinio aiškumo taip pat viešojo 
ir privataus sektorių partnerysčių srityje.

Miestų planavimas
Bet išspręstos dar ne visos problemos. Specifinių problemų šiuo metu kyla dėl miestų 
planavimo. Visų pirma Vokietijos teismams per plačiai išaiškinus Europos Teisingumo 
Teismo sprendimą byloje C-220-05 Roanne, viešųjų pirkimų direktyvų taikymo sritis 
papildyta sritimis, kurioms iš tikrųjų nebuvo numatyta taikyti šių direktyvų. Tačiau 
bendruomenėms turi būti leista parduoti sklypus ir kartu nustatyti įpareigojimus (pvz., su 
išlyga, kad sklypas bus apstatytas per dvejus metus), Europos mastu nerengiant sklypų 
pardavimo pagal viešųjų pirkimų kriterijus. Kitu atveju kiltų pavojus, „kad, nors ir atrodo 
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neprotinga, reikėtų pripažinti, jog, vykdant kiekvieną miestų statybos veiklą, reikėtų taikyti 
direktyvą, nes priemonės, kuriomis reguliuojamos apstatymo galimybės, pagal apibrėžtį ir 
esmę pakeičia sklypų vertę, dėl kurių šių priemonių imamasi“ (citata iš generalinio advokato 
Paolo Mengozzi 2009 m. lapkričio 17 d. išvados Europos Teisingumo Teismui).
Viešųjų pirkimų direktyvos niekada neturėjo tokio tikslo, reikia tikėtis, kad teismas pritars 
generalinio advokato nuomonei.

Pagal tvarumo ir naujoviškumo kriterijus rengiami viešieji pirkimai
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pagal ekologinius kriterijus rengiamiems viešiesiems 
pirkimams reglamentuoti yra parengta daug pagalbinės medžiagos (pvz., programa „GPP 
Toolkit“, kampanija „Procura+Kampagne“ arba „TopTen Pro“), kuri padeda įstaigoms ir 
kitoms viešosioms institucijoms pagal tvarumo kriterijus rengti viešuosius pirkimus, o pagal 
naujoviškumo kriterijus rengiamų viešųjų pirkimų srityje yra pateiktas Komisijos 
komunikatas dėl ikiprekybinių viešųjų pirkimų ir komunikatas dėl eksperimentinės rinkos 
iniciatyvos. O pagal socialinės atsakomybės kriterijus rengiamų viešųjų pirkimų srityje 
panašių iniciatyvų visiškai nėra. Tačiau Lisabonos sutartimi įtvirtintos socialiai atsakingos 
Europos vertybės. Ypač Europos Sąjungos sutarties naujo 3 straipsnio 3 dalyje ir dabar jau 
privaloma tapusioje ES pagrindinių teisių chartijoje anksčiau vien tik ekonominis Europos 
Sąjungos siekis dabar dėl socialinės atsakomybės tampa įpareigojančiu socialiniu tikslu. 
Todėl socialinės atsakomybės siekis turi atsispindėti ir Komisijos iniciatyvose. 
Pirmiausia pagal socialinės atsakomybės kriterijus rengiamų viešųjų pirkimų sričiai neigiamą 
poveikį daro faktas, kad socialiniai kriterijai iš esmės susiję su gamybos procesu, galutiniame 
produkte juos atpažinti dažniausiai sunku, o pasaulinės produkcijos ir sudėtingų tiekimo 
grandinių atveju sunkiau kontroliuoti. Padėtis tampa dar sudėtingesnė ir painesnė, kai, norint 
nepažeisti diskriminavimo draudimo principo, viešuosiuose pirkimuose būtina leisti naudoti 
pačių subjektų parengtus sertifikavimo dokumentus. Tokių dokumentų patikrinimas dažnai 
reikalauja per daug perkančiųjų viešųjų įstaigų išteklių. Todėl Komisija, be žinyno 
parengimo, turėtų sukurti tikslesnius kriterijus, kuriuos būtų galima lengviau patikrinti, arba 
pradėti rengti duomenų banką su konkrečių produktų kriterijais. Taip pat reikėtų apsvarstyti 
galimybę Europos Sąjungos lygmeniu įkurti tarnybą, kuri rengtų ir tikrintų tam tikroms 
produktų grupėms taikomus kriterijus ir į kurią prireikus būtų galima kreiptis su skundais, 
norint išsiaiškinti padėtį ne teisminiu keliu.

Viešųjų pirkimų direktyvų persvarstymas
Iš esmės reikėtų, kad Komisija, vykdydama planuojamą viešųjų pirkimų direktyvų 
persvarstymą, atsižvelgtų į minėtus aspektus ir pasinaudodama šia proga panaikintų teisinius 
ir praktinius neaiškumus valstybėse narėse įgyvendinant direktyvas ir panaikintų dabartinius 
teisinius trūkumus taikant viešųjų pirkimų teisę. Taip pat reikėtų paaiškinti, kur ir kaip šioje 
srityje Europos Sąjunga gali supaprastinti administravimą. Tačiau norint tai įgyvendinti 
pirmiausia būtina atlikti neatidėliotiną dabartinių trūkumų analizę.
Šiuos trūkumus analizuoti reikėtų gausiai dalyvaujant visiems dalyviams.
Tačiau primygtinai įspėjama, kad dabar dar nereikėtų pradėti persvarstyti viešųjų pirkimų 
direktyvų. Dabar persvarstyti direktyvas dėl įvairių priežasčių būtų per anksti. Kad būtų 
išvengta daugiaprasmiškumo viešųjų pirkimų teisėje, persvarstant direktyvas būtinai reikėtų 
įtraukti Direktyvą dėl teisės gynimo priemonių suteikiant viešųjų pirkimų sutartis. Dabar dar 
negalima daryti išvadų apie praktinį šios Direktyvos dėl teisės gynimo priemonių suteikiant 
viešųjų pirkimų sutartis poveikį, nes dar ne visos valstybės narės ją įgyvendino. Kita vertus, 
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valstybės narės šiandien dar patiria didelę ekonomikos ir finansų rinkų krizę, kurios padarinių
savivaldos lygmeniu beveik negalima prognozuoti, manoma, kad ateinančiais metais šie 
padariniai tik stiprės. Viešuosius pirkimus reglamentuojančios teisinės bazės pakeitimas tokiu 
laiku sukeltų papildomų neaiškumų ir pailgintų viešųjų pirkimų procedūras. Tačiau neigiamus 
tokių reiškinių padarinius patirtų visi.


