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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0428/2009 dėl Rumunijos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas 
viešojo pirkimo sutarčių sudarymas, taikymo problemų, kurią pateikė Rumunijos 
piliečiai Bogdan Ghibea ir Andrei Colta UAB SC SKY Group vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai praneša apie neteisėtą Rumunijos vyriausybės nepaprastojo potvarkio 
(VNP) Nr. 34/2006, iš dalies pakeisto ir papildyto Vyriausybės nepaprastuoju potvarkiu 
(VNP) Nr. 19/2009 dėl viešojo pirkimo sutarčių sudarymo, įgyvendinimą. Peticijos pateikėjų 
teigimu, pagrindinės problemos susijusios su teisinių nuostatų aiškinimu pašalinant 
lygiaverčius produktus ir su tuo, kad rengiant dokumentus viešojo pirkimo sutartims sudaryti 
perkančiosioms organizacijoms sudaroma galimybė piktnaudžiauti savo teisiniu statusu ūkio 
subjekto atžvilgiu. Peticijos pateikėjai taip pat nurodo problemas, susijusias su nepakankamai 
aiškiomis VNP Nr. 34/2006, iš dalies pakeisto VNP Nr. 19/2009, įgyvendinimo nuostatomis. 
Jų nuomone, šiems nepaprastiesiems potvarkiams trūkstant aiškumo Rumunijoje 
pažeidžiamas viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūrų skaidrumo principas ir laisva 
konkurencija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjai atstovauja Rumunijos bendrovei, kurios veiklos objektas –
„spausdintuvams naudojamų priemonių – rašalo ir lazerio kasečių – importas ir platinimas“. 
Peticiją sudaro šeši punktai, iš kurių:
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a) keturiuose nurodomi pažeidimai, padaryti sudarant tam tikras viešojo pirkimo sutartis 
Rumunijoje, susijusias su spausdintuvams naudojamų priemonių įsigijimu. Šiuose teiginiuose 
nenurodoma konkreti sutartis, bet tam tikrų perkančiųjų organizacijų praktika.

Šiuo klausimu reikėtų patikslinti, kad Direktyva 2004/18/EB1 taikoma tik viešojo prekių 
pirkimo sutartims, kurių apskaičiuota vertė didesnė už direktyvos 7 straipsnyje nustatytas 
ribas (toliau – verčių ribos), t. y. 133 000 EUR (jei viešojo pirkimo sutartis sudaro centrinės 
institucijos) arba 206 000 EUR (jei viešojo pirkimo sutartis sudaro kitos perkančiosios 
organizacijos). Sutartims, kurių vertė mažesnė už verčių ribas, taikomi tik pagrindiniai 
Sutarčių principai (skaidrumas, nediskriminavimas, proporcingumas ir pan.) tuomet, jei 
įrodyta, kad šios sutartys neabejotinai svarbios vidaus rinkai tarptautiniu mastu.

Pagal peticijos pateikėjų pateiktą informaciją negalima nustatyti, ar nurodomų viešojo 
pirkimo sutarčių vertė didesnė už Direktyvoje 2004/18/EB nustatytas verčių ribas. Vis dėlto 
Komisija toliau pateikia pastabas tuo atveju, jei aptariamoms sutartims Direktyva 2004/18/EB 
būtų taikoma;

(b) dviejuose nurodomas Bendrijos teisės pažeidimas, padarytas konkrečiomis Rumunijos 
viešojo pirkimo teisės nuostatomis.

Peticijos pateikėjai prašo Parlamento kovoti su nurodytais pažeidimais ir nustatyti tinkamas 
priemones, leidžiančias sustabdyti jų poveikį.

Į toliau pateiktą Komisijos tyrimą įtraukti 6 peticijos pateikėjų nurodyti punktai, kaskart 
išsamiai apibūdinant faktus, peticijos pateikėjų teiginius ir Komisijos pasiūlytą atsakymą.

Pirmajame peticijos punkte peticijos pateikėjai nurodo, kad vykdydamos viešąjį pirkimą 
spausdintuvams naudojamoms priemonėms įsigyti perkančiosios organizacijos reikalauja 
dalyvių, siūlančių priemones, kurių prekės ženklas yra kitoks nei susijusios perkančiosios 
organizacijos naudojamų spausdintuvų (toliau – spausdintuvai) prekės ženklas, pateikti 
spausdintuvų gamintojo išduotą pažymėjimą, kuriame patvirtinama, kad minėto dalyvio 
siūlomos priemonės techniškai tinkamos perkančiosios organizacijos naudojamiems 
spausdintuvams (toliau – atitikties pažymėjimas).

Peticijos pateikėjų nuomone, kitų ūkio subjektų galimybei pasiūlyti lygiaverčių priemonių 
(spausdintuvų gamintojo priemonėms) didelį poveikį daro minėta perkančiųjų organizacijų 
praktika, atsižvelgiant į tai, kad tokį atitikties pažymėjimą iš spausdintuvų gamintojo gauti 
sunku; iš tikrųjų taip sudaroma konkurencija. Todėl, peticijos pateikėjų nuomone, tokia 
perkančiųjų organizacijų praktika pažeidžiamos Rumunijos VNP Nr. 34/20062 (kuriuo 
perkeliamos Direktyvos 2004/18/EB 23 straipsnio 8 dalies3 nuostatos) 38 straipsnio nuostatos.

                                               
1

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo.
2 2006 m. balandžio 19 d. Rumunijos vyriausybės nepaprastasis potvarkis Nr. 34 (su pakeitimais ir papildymais) dėl viešojo pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos ir darbų bei paslaugų koncesijos sutarčių sudarymo.
3 Direktyvos 2004/18/EB 23 straipsnio 8 dalyje nustatyta: „Jei to nepateisina sutarties dalykas, techninėse 
specifikacijose negali būti nurodyti konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklai, patentai, 
rūšys ar konkreti kilmė ar gamyba, dėl ko tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai yra neįmanoma 
tiksliai ir suprantamai aprašyti sutarties dalyko pagal 3 ir 4 dalis; toks nurodymas pateikiamas pridedant žodį 
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Komisija pažymi, kad pagal Direktyvos 2004/18/EB 29 konstatuojamąją dalį dalyviams turėtų 
būti sudaryta galimybė visomis priemonėmis įrodyti produktų atitiktį jų techninėms 
specifikacijoms; be abejo, perkančioji organizacija turi patikrinti, ar šios įrodymo priemonės 
pakankamos.

Šiuo atveju peticijos pateikėjai nenurodo, ar spausdintuvų gamintojo išduodamas atitikties 
pažymėjimas buvo vienintelė perkančiųjų organizacijų leidžiama priemonė įrodyti atitiktį 
techninėms specifikacijoms, ar šios organizacijos taip pat leido kitas įrodymo priemones 
(pvz., nepriklausomo eksperto pažymėjimą ir pan.). Be to, peticijos pateikėjai taip pat 
nenurodo, kokias techninės atitikties įrodymo priemones jie norėtų naudoti ir kad 
perkančiosios organizacijos nepagrįstai atmetė jų pasiūlymą.

Antrajame peticijos punkte peticijos pateikėjai nurodo, kad vykdydamos kitus viešojo pirkimo 
konkursus perkančiosios organizacijos techninėse specifikacijose reikalauja siūlyti tik to 
paties prekės ženklo spausdintuvų priemones kaip ir susijusios perkančiosios organizacijos 
spausdintuvai, atmesdamos bet kokias lygiavertes priemones (t. y. techniškai tinkamas 
perkančiosios organizacijos spausdintuvams). Remiantis peticijos pateikėjų pateikta 
informacija, perkančiosios organizacijos šį atmetimą grindžia suvaržymais, kuriuos joms 
nustatė pirminis spausdintuvų gamintojas garantijoje, netaikomoje, jeigu perkančioji 
organizacija naudoja kitokio prekės ženklo priemones nei spausdintuvų prekės ženklas (toliau 
– garantijos netaikymo sąlyga). Peticijos pateikėjų nuomone, tokia praktika taip pat 
pažeidžiamos Rumunijos VNP Nr. 34/2006 (kuriuo perkeliamos Direktyvos 2004/18/EB 
23 straipsnio 8 dalies nuostatos) 38 straipsnio nuostatos.

Komisija pažymi, kad Direktyvos 2004/18/EB 23 straipsnio 8 dalyje perkančiosioms 
organizacijoms išimties tvarka leidžiama techninėse specifikacijose nurodyti prekės ženklą ar 
kilmę ir pan., jei tai pateisinama sutarties dalyku. Esama garantijos netaikymo sąlyga (turinti 
įtakos tinkamam aptarnavimui po pardavimo) a priori gali būti toks pateisinimas sutarties 
dalyku.
Trečiajame peticijos punkte peticijos pateikėjai nurodo, kad vykdydamos tam tikrus viešojo 
pirkimo konkursus perkančiosios organizacijos techninėse specifikacijose reikalauja, kad 
produktai būtų paženklinti įrašant produkto kodą; visi kiti ženklinimo būdai (pavyzdžiui, 
lipnios etiketės ar spaudas) atmetami. Peticijos pateikėjų nuomone, šis reikalavimas 
nepateisinamas atsižvelgiant į Rumunijos vartotojų teisės nuostatas, jam nėra kito pagrįsto 
pateisinimo. Peticijos pateikėjai nurodo, kad dėl šių priežasčių pažeidžiamas VNP 
Nr. 34/2006 (kuriuo į Rumunijos teisę perkeliamos Direktyvos 2004/18/EB 23 straipsnio 
nuostatos) 35 straipsnis.

Komisija patikslina, jog Direktyvos 2004/18/EB 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad 
techninės specifikacijos (į kurias įtraukti ženklinimo būdai1) „turi sudaryti vienodas sąlygas 
visiems dalyviams, jos neturi sukurti nepateisinamų kliūčių viešųjų pirkimų atvėrimui 
konkurencijai“.

                                                                                                                                                  
„arba lygiavertis“.

1 Pagal Direktyvos 2004/18/EB VI priedo nuostatas.
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Techninėse specifikacijose nurodant, kad sutarčiai taikomi tam tikri ženklinimo būdai ir 
atmetami bet kokie kiti ženklinimo būdai, 23 straipsnio 2 dalies nuostatos gali būti 
pažeidžiamos tik tuomet, jeigu kitų ženklinimo būdų atmetimas būtų visiškai nepateisinamas. 
Peticijos pateikėjų pateiktos informacijos neužtenka išvadai padaryti, kad peticijos pateikėjų 
nurodytas kitų ženklinimo būdų atmetimas yra nepateisinama kliūtis pagal minėtą
23 straipsnio 2 dalį.

Ketvirtajame peticijos punkte peticijos pateikėjai mini tam tikrų Rumunijos perkančiųjų 
organizacijų, rengiančių viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūras, praktiką, kai 
nurodomas per platus sutarčių dalykas (pvz., prašoma tiekti vienintelėje pirkimo dalyje 
nurodytų higienos produktų ir kanceliarinių reikmenų); peticijos pateikėjų teigimu, taip 
pažeidžiami mažųjų ir vidutinių įmonių, kurių veikla labai specializuota ir kurios negalėtų 
pasiūlyti tokio plataus prekių asortimento, interesai.

Komisijos nuomone, šia praktika Europos viešųjų pirkimų teisė negali būti pažeista – pagal 
šią teisę perkančiajai organizacijai netaikomi apribojimai dėl įvairių sutarties dalykų. Be to, 
peticijos pateikėjų nurodytos kliūties galima gana lengvai išvengti, nes Direktyvoje 
2004/18/EB kiekvienam kandidatui leidžiama: a) jungtis su kitais ūkio subjektais teikiant 
bendrą pasiūlymą (sudarant grupę, turinčią juridinio asmens statusą arba jo neturinčią) 
(Direktyvos 2004/18/EB 4 straipsnio 2 dalis ir 48 straipsnio 4 dalis) arba b) remtis kito ūkio 
subjekto pajėgumais, jeigu šis įsipareigoja susijusiam kandidatui suteikti savo išteklius, kad 
būtų įgyvendinama sutartis (Direktyvos 2004/18/EB 48 straipsnio 3 dalis).

Penktajame peticijos punkte peticijos pateikėjai kritikuoja VNP Nr. 34/2006 nuostatas, 
kuriose nereikalaujama skelbti pranešimo apie pirkimą, jei sutartys sudaromos tiesiogiai 
remiantis tuo, kad vertė mažesnė už Rumunijos teisės aktuose tiesiogiai sudaromoms 
sutartims nustatytą ribą. Be to, peticijos pateikėjai reiškia savo nerimą dėl to, kad Rumunijoje 
ši riba padidinta – neseniai vertė nuo 5 000 EUR padidinta iki 15 000 EUR, VNP Nr. 34/2006 
19 straipsnį pakeitus Vyriausybės nepaprastuoju potvarkiu (VNP) Nr. 19/20091.

Komisija šiuo klausimu visų pirma nori pažymėti, jog pagal Europos viešųjų pirkimų teisę 
neprieštaraujama tam, kad perkančiosios organizacijos tiesiogiai sudarytų viešojo pirkimo 
sutartis, kurių vertė labai maža (nurodyta VNP Nr. 34/2006 naujajame 19 straipsnyje) ir 
kurias galima vertinti kaip nesvarbias vidaus rinkai. Be to, pagal Europos viešųjų pirkimų 
teisę nereikalaujama skelbti pranešimo apie pirkimą, jei sutartys gali būti sudarytos tiesiogiai, 
nes pagal apibrėžtį tiesiogiai sudarant sutartis nereikalaujama rengti konkurso.

Šeštajame ir paskutiniame peticijos punkte peticijos pateikėjai kritikuoja tai, kad Rumunijoje 
neseniai įvestas (pagal VNP Nr. 34/2006 28717 straipsnį, įtrauktą priėmus 2009 m. kovo 12 d. 
VNP Nr. 19/2009, kuriuo iš dalies keičiamas minėtas VNP) 2 proc. žyminis mokestis 
(nenustatant jokios viršutinės ribos), skaičiuojamas nuo paraiškos ir (arba) sutarties vertės; bet 
koks viešojo pirkimo srityje teikiamas turtinis ieškinys teismui priimamas nagrinėti tuomet, 
jeigu sumokėtas šis mokestis.

Komisija šiuo klausimu nori patikslinti, kad VNP Nr. 34/2006 28717 straipsnis, kurį nurodo 

                                               
1 2009 m. kovo 7 d. Rumunijos vyriausybės nepaprastasis potvarkis Nr. 19 dėl tam tikrų viešojo pirkimo priemonių.
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peticijos pateikėjai, neseniai iš esmės pakeistas 2009 m. birželio 17 d. VNP Nr. 72/20091. 
Siekiant palengvinti galimybę kreiptis į teismą žyminio mokesčio suma iš esmės sumažinta, 
naujajame 28717 straipsnyje nustatant progresinį ir proporcingą žyminį mokestį, kurio 
didžiausia vertė bet kokiomis aplinkybėmis negali viršyti 2 200 lėjų (apie 500 EUR)2.

Pagal peticijos pateikėjų pateiktą informaciją negalima nustatyti, kad Europos viešųjų pirkimų 
teisė pažeista. Todėl, Komisijos nuomone, remdamasi šiuo metu turima informacija Komisija 
neturi pagrindo kreiptis į nacionalines institucijas.“

                                               
1 2009 m. birželio 17 d. Rumunijos vyriausybės nepaprastasis potvarkis Nr. 72, kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas VNP Nr. 34/2006.
2 Naujojo 28717 straipsnio tekstą galima rasti šiuo adresu
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/OUG%2034/OUG%20nr.34-
2006%20versiune%20consolidata%20cu%20OUG%20nr.%2072-2009.pdf.


