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1 Žr. 24 dalį.
2 ˇr. 18 dalį.
31999 m. lapkričio 18 d. sprendimas byloje C-107/98 Teckal [1999], Rink. I-08121, 50 punktas; 2005 m. sausio 
11 d. sprendimas byloje C-26/03 City of Halle [2005], dar nepaskelbtas Rinkinyje, 49 punktas; 2005 m. gruod
˛io 13 d. sprendimas byloje C-458/03 Parking Brixen [2005], dar nepaskelbtas Rinkinyje, 49 punktas.
4 Did˛ioji kapitalo dalis, priklausymas teritorinei vald˛ios institucijai, daugiausia šioje teritorijoje vykdoma 
veikla.
5 O ne sumažinti vietos valdžios institucijų sąnaudas. Tai išplaukia iš 2002 m. rugsėjo 17 d. sprendimo byloje C-
513/99 Concordia [1999], dar nepaskelbto Rinkinyje.
6 Būtent vietos užimtumo ir aplinkos tikslus.

PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Lisabonos strategijoje siūloma sukurti „aktyvią ir dinamišką gerovės valstybę“1

„siekiant užimtumo, regionų plėtros, aplinkos ir kt. tikslų“2 ir kadangi reikėtų šiuos tikslus 
suderinti su konkurencijos taisyklėmis ir juos teisiškai apsaugoti;

B. kadangi direktyvose 2004/18 ir 2004/17 nepateikiama aiški vadinamųjų vidaus (angl. in-
house) sandorių apibrėžtis;

C. kadangi Teisingumo Teismo praktika vadinamųjų vidaus sandorių bylose apsiriboja tuo, 
kad savo sprendimuose3 Teismas pateikia nuorodas, patvirtinančias išimtį iš viešųjų pirkim
ų taisyklių;

D. kadangi daugelis valstybių narių skatina vietos valdžios institucijas užmegzti oficialiai 
patvirtintą viešojo sektoriaus subjektų partnerystę, kurios klausimu dar nėra nusistovėjusios 
teismo praktikos;

E. kadangi Teismas pasiūlė kriterijus, kuriuos naudojant galima susieti tam tikrą viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę su vadinamaisiais vidaus sandoriais4;

F. kadangi Teismas, vadovaudamasis Lisabonos strategija, nustatė, kad suteikti kuo didesnę
naudą tam tikros teritorijos gyventojams5 yra svarbiausias kriterijus sudarant viešųjų pirkim
ų sutartis;

1. ragina Komisiją pasiūlyti teisės aktą, kuriame vadovaujantis Teisingumo Teismo nustatytais 
kriterijais būtų apibrėžti vadinamieji vidaus santykiai;

2. ragina Komisiją papildomai patikslinti sąvoką „valdžios institucija“ siekiant nustatyti, kokių
formų viešojo sektoriaus subjektų partnerystei taikomas subsidiarumo principas, o ne viešųj
ų pirkimų taisyklės;

3. ragina Komisiją vertinant aktyvios ir dinamiškos gerovės valstybės sutarčių sudarymo veikl
ą patvirtinti Teismo kriterijus ir Lisabonos Vadovų Tarybos susitikime6 nustatytus tikslus.


