
DT\893634LV.doc PE483.690v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

23.2.2012

DARBA DOKUMENTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publisko 
iepirkumu

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referents: Marc Tarabella



PE483.690v01-00 2/12 DT\893634LV.doc

LV

Ievads 

Referents uzskata, ka ar publiskā iepirkuma direktīvu modernizāciju būtu jāpanāk līdzsvars 
starp noteikumu vienkāršošanu, no vienas puses, un pareizām, efektīvām procedūrām, kas 
saistītas ar novatoriskiem un ilgtspējīgiem līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, no 
otras puses, vienlaicīgi nodrošinot arī lielāku MVU dalību un e-iepirkuma vispārināšanu. 

Būtu jānosaka mērķis pilnībā izmantot publiskā iepirkuma potenciālu vienotajā tirgū, lai 
veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi, nodarbinātību un sociālo integrāciju. Ņemot vērā, ka publiskā 
iepirkuma tirgi ir nozīmīga ekonomikas daļa (pamatojoties uz aplēsēm — 19 % ES IKP), 
publiskā iepirkuma noteikumu sekmīga pārskatīšana un īstenošana ievērojami palīdzētu atsākt 
ieguldīšanu reālajā ekonomikā un pārvarēt Eiropas ekonomikas krīzi.

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus un uzskata, ka tajos ir izklāstīti daži jauni 
interesanti principi un idejas. Tomēr, lai sasniegtu optimālu rezultātu, tie ir jāuzlabo. 

Šajā dokumentā referents vēlētos iepazīstināt ar saviem sākotnējiem uzskatiem par 
priekšlikumiem, lai sāktu debates ar komitejas locekļiem. Šim nolūkam viņš ir paredzējis savu 
darbu organizēt tematiski, balstoties uz desmit tālāk izklāstītām jautājumu grupām, no kurām 
prioritāras ir 1., 2., 5. un 4. grupa (skatīt arī grupu sarakstu pielikumā). 

Apspriežamie jautājumi

Turpmākajās sadaļās attiecībā uz katru grupu ir izklāstīti galvenie apspriežamie jautājumi vai 
problēmas, kuras referents vēlētos ierosināt apspriest un/vai iztirzāt sīkāk.  

1. grupa. Plašāka procedūru izvēle

Priekšlikumu mērķis ir palielināt iepirkuma procesu elastīgumu, paplašinot līgumslēdzēju 
iestāžu procedūru izvēles iespējas. Konkrētāk — ar tiem tiek atvieglota „konkursa procedūras 
ar sarunām” (iepriekš „sarunu procedūra ar iepriekšēju publicēšanu ”) izmantošana. 
Piemērošanas pamatojuma joma ir paplašināta, un procedūra tiek pielīdzināta konkursa 
dialogam. Tomēr „konkursa procedūra ar sarunām” nav noteikta par standarta procedūru. 
Turklāt tiek izveidota jauna procedūra „inovācijas partnerība”, kas ir vairāku posmu konkurss 
tehnisko specifikāciju projektu izstrādei un novatorisku preču vai pakalpojumu iegādei pēc 
tās. Ir uzlaboti citi iepirkuma instrumenti, izmantojot elektronisko saziņas līdzekļu un 
apvienotā iepirkuma izmantošanas iespējas (skatīt 4. un 6. grupu). 

 Papildus konkursa procedūras ar sarunām paplašināšanai izstrādāt drošības 
pasākumus, lai aizsargātu pārredzamību, nodrošinātu efektivitāti un radītu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmējiem.

 Likvidēt kritēriju, kas saistīts vienīgi ar zemāko cenu un paredzēt ekonomiski 
visizdevīgākā piedāvājuma (MEAT) piešķiršanas kritērija piemērošanu visām 
procedūrām — paplašināt ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma (MEAT) 
izmantošanas jomu, attiecinot to uz visām procedūrām (ne tikai inovāciju partnerībām 
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un konkursa dialogam, kā paredzēts pašreizējā ierosinājumā). MEAT izvērtēšanā tiek 
ņemta vērā arī cena, tādēļ līgumslēdzējas iestādes varētu veikt visatbilstīgāko izvēli 
attiecībā uz to konkrētajām vajadzībām, tostarp apsvērt stratēģiskus sociālos aspektus 
(skatīt 2. grupu). 

2. grupa. Publiskā iepirkuma stratēģiska izmantošana

Priekšlikumā ir precizēta ar ilgtspējību un sociālajiem aspektiem saistīto piešķiršanas kritēriju 
izmantošana un paplašināta tās joma ar nosacījumu, ka tiek saglabāta saistība ar līguma 
priekšmetu. Konkrētāk — tajā ir ieviesti aprites cikla izmaksu un ražošanas procesa ārējo 
izmaksu jēdzieni. Tādējādi tagad ar ražošanas procesu saistītos kritērijus var izskatīt saistībā 
ar līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu un salīdzināt ar citiem faktoriem. Arī transporta jomā 
varētu apsvērt ārējās izmaksas (piem., oglekļa emisijas ietekmi), ja tiek ievēroti konkrēti 
nosacījumi to novērtēšanai (jo īpaši atzītas metodes, ar kurām var veikt objektīvu, 
pārbaudāmu un naudas izteiksmē vērtējamu salīdzinājumu).

 Izstrādāt aptverošāku aprites cikla jēdzienu MEAT noteikšanai, iekļaujot vides 
un sociālās ilgtspējības kritērijus. Aprites cikla izmaksas būtu jānovērtē no 
ilgtspējības viedokļa gan attiecībā uz mērķiem, kas saistīti ar vidi un klimata 
pārmaiņām, gan sociālajiem mērķiem. Šiem sociālajiem mērķiem būtu jāietver sociālo 
tiesību un ar darba apstākļiem saistīto noteikumu ievērošana un veicināšana, veselība 
un drošība darbā, sociālā nodrošinājuma aizsardzības ievērošana, kā noteikts Eiropas 
un valstu tiesību aktos, kā arī koplīgumos. Saistībā ar Komisijas ierosināto aprites 
cikla izmaksu jēdzienu būtu jāizstrādā jauna definīcija. 

 Izslēgšanas pamatam saistībā ar neatbilstību sociālās, nodarbinātības vai vides jomas 
tiesību aktiem būtu jākļūst obligātam. XI pielikums būtu jāpapildina, proti, pievienojot 
īpašu atsauci uz Starptautiskās Darba organizācijas Konvenciju Nr. 94. Minētie 
elementi tiks uzskatīti par nozīmīgu novērtēšanas procesa daļu.

 Pilnveidot iepriekš izklāstītās koncepcijas saistībā ar līgumu izpildes nosacījumiem. 
Papildus piedāvājumu par neparasti zemu cenu izvērtēšanai izpildes nosacījumi būtu 
jāsaista ar neparasti paplašinātas apakšuzņēmēju ķēdes novērtēšanu. Būtu jānovērš 
kaskādes veida apakšuzņēmuma līgumu slēgšana, kas var negatīvi ietekmēt sociālos 
un vides mērķus, kā arī preču, pakalpojumu un darbu līgumu piešķiršanas kvalitāti un 
efektivitāti.

 Attiecināt vides un sociālās ilgtspējības nosacījumus arī uz apakšuzņēmējiem. Lai 
apakšuzņēmēju ķēdē nodrošinātu atbilstību noteikumiem, gadījumos, kad tiesību 
aizskārumu vai pārkāpumu izdara apakšuzņēmēji, ievērojot solidārās atbildības 
principu, pie atbildības būtu jāsauc ģenerāluzņēmējs.

 Papildus uzlabot marķējumu izmantošanu un sertifikāciju attiecībā uz 
sociālajiem jēdzieniem, lai integrētu tos tehniskajās specifikācijās līdzīgi tam, kā 
tas pašlaik tiek veikts ar vides kritērijiem un marķējumiem, lai varētu veikt darbības 
novērtējumu. Marķējumu noteikšanu un sertificēšanu varētu uzlabot, īstenojot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un kompetentajām dalībvalstu iestādēm. 
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 Īpašs režīms sociālajiem pakalpojumiem. Balstoties uz ierosināto īpašo režīmu 
sociālajiem pakalpojumiem, būtu papildus jāuzlabo un jāpaplašina šādu līgumu 
piešķiršanas principi, iekļaujot atsauci uz pieejamību un mazaizsargātiem lietotājiem. 
Būtu rūpīgi jānovērtē šajā īpašajā režīmā iekļauto kategoriju kopums.

3. grupa. Ar dokumentāciju saistīto prasību samazināšana

Priekšlikuma mērķis ir samazināt prasības, ko līgumslēdzējas iestādes nosaka uzņēmējiem, lai 
apliecinātu to atbilstību dalībai konkrētā iepirkuma procedūrā. Galvenokārt tas tiek panākts, 
skaidrojot un veicinot pašu deklarāciju un elektronisko apliecinājumu izmantošanu. Turklāt 
tiek ieviests Eiropas iepirkuma pases jēdziens. 

 Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu, kas visiem uzņēmējiem un jo īpaši MVU ievērojami 
atvieglos pieeju publiskā iepirkuma tirgiem.

 Pilnveidot Eiropas iepirkuma pases izstrādi. XVIII pielikuma kritēriji būtu jāpilnveido 
un jāintegrē, lai iekļautu sociālo, vides un juridisko kritēriju ievērošanu, kā izklāstīts 
sadaļā par izslēgšanu un piešķiršanu. Būtu skaidri jānosaka pienākums ievērot attiecīgos 
Eiropas līmeņa un valstu tiesību aktus, kā arī koplīgumus, lai iegūtu un saglabātu šādu 
Eiropas pasi. Pases sistēma būtu jāveido tā, lai uzņēmējiem, kas ievēro noteikumus, radītu 
stimulu un novērstu konkurences kropļošanu publiskā iepirkuma tirgos.

4. grupa. E-iepirkums

Priekšlikumos ir konsolidēti pašreizējie e-iepirkuma noteikumi un paplašināta to darbības 
joma. Tajos jo īpaši ir noteikts, ka divus gadus pēc jaunās direktīvas stāšanās spēkā visi 
iepirkuma darījumi ir jāveic elektroniski. Tiek uzlaboti instrumenti, kuriem izmanto 
elektroniskos saziņas līdzekļus (piem., elektroniskās apvērstās izsoles; dinamiskās iepirkuma 
sistēmas un elektroniskie katalogi). Ir precizēti arī e-paraksta izmantošanas noteikumi. 

 Precizēt datu aizsardzības aspektus. 

 Pārskatīt ieguldījumu/pielāgojumu izmaksas, kas rodas uzņēmumiem, jo īpaši MVU, lai 
pielāgotos jaunajām e-procedūrām.

 Pārskatīt saīsināto termiņu elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un tā ietekmi uz MVU 
dalību.

5. grupa. Pieejamība MVU

Ar direktīvu ir paredzēts veicināt MVU dalību, nosakot obligātu iedalījumu daļās, kas jāveic 
pēc principa „piemērot vai paskaidrot”, kā arī nosakot prasības, kas jāievēro attiecībā uz 
apgrozījuma maksimālo apjomu un ļaujot veikt tiešos maksājumus apakšuzņēmējiem. 
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 Precīzāk formulēt ierosināto praksi attiecībā uz iedalījumu daļās, lai novērstu 
administratīvo slogu līgumslēdzējām iestādēm. 

 Izstrādāt koncepcijas attiecībā uz citiem veidiem, kā garantēt efektīvu MVU dalību, 
piemēram, MVU grupas, kas piedalās kā viens uzņēmējs, vai konsorciju veidošana. 

 Pārskatīt noteikumus saistībā ar e-iepirkumu un Eiropas iepirkuma pasi, ņemot vērā MVU 
specifiku. 

 Referents atbalsta tiešo maksājumu veikšanu apakšuzņēmējiem, lai uzlabotu pārredzamību 
un novērstu nesaimniecisku rīcību apakšuzņēmēju ķēdē. 

 Papildus pārskatīt prasības par finansiālo un ekonomisko stāvokli, ko līgumslēdzējas 
iestādes piemēro MVU, un apgrozījuma maksimālā apjoma noteikšanu.

6. grupa. Pieprasījuma apvienošana

Priekšlikumā ir formalizēti vairāki instrumenti, kas ir pieejami apvienotā iepirkuma 
vajadzībām, tādējādi atspoguļojot arvien pieaugošu tendenci publiskā iepirkuma tirgū.  
Papildus precizējumiem par vispārīgu vienošanos un dinamisko iepirkuma sistēmu 
izmantošanu (skatīt 4. grupu) tiek pilnveidots centralizēto iepirkumu struktūru statuss un tiek 
nepārprotami atļauts veikt kopīgus pārrobežu iepirkumus. Visi instrumenti ir brīvprātīgi; 
valsts likumdevēja iestāde var papildus reglamentēt to izmantošanu. 

 Referents atzinīgi vērtē noteikumu ieviešanu kopīgajam iepirkumam un kopumā 
atbalsta tādu metožu izstrādi, ar kurām var veikt atbilstīgu pieprasījuma apvienošanu.

7. grupa. Citas procedūras prasības (publicēšana, varianti, metu konkursi)

Priekšlikumā ir paredzēts, ka paziņojumi par iepirkumu un konkursa dokumenti ir obligāti 
jāpublicē tiešsaistē. Tas nozīmē to, ka, izvēloties tiešsaistes pieeju, daži ar procedūru saistītie 
termiņi (piem., termiņš, līdz kuram paziņojumi par iepirkumu jāpublicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, un termiņš, līdz kuram jāiesniedz piedāvājumi vai dalības pieteikumi) tiks 
saīsināti atbilstīgi pašreiz piemērojamajām prasībām.

 Pārbaudīt piedāvājumu iesniegšanas termiņus, lai novērstu šķēršļus MVU dalībai. 

8. grupa. Atbilstīgas procedūras

Priekšlikumā ir izklāstīts, kā uzlabot procesa vadību, pilnveidojot pašreizējos aizsardzības 
pasākumus pret neatbilstīgu uzņēmējdarbības praksi. Proti, tajā ir sniegtas ES definīcijas un 
noteikumi attiecībā uz interešu konfliktu noregulēšanu, nelikumīgu rīcību un iepriekšēju 
apspriešanos ar tirgus dalībniekiem. Kopumā priekšlikumā vērojama tendence ievērot 
samērīgu pieeju (piem., nav paredzēta tūlītēja izslēgšana). Dalībvalstis valstu līmenī var 
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noteikt stingrākas prasības. Turklāt ir precizēti līguma izpildes noteikumi (izmaiņas līgumā to 
īstenošanas laikā, līguma izbeigšana). 

 Referents pievērš īpašu uzmanību atbilstīgām procedūrām, jo publiskā iepirkuma 
vienkāršošanai un elastīgumam jābūt ciešā saistībā ar pareizu pārvaldību. 

 Papildus izvērtēt ierosināto interešu konflikta definīciju.

 Noteikt/precizēt saikni starp nelikumīgu rīcību, interešu konfliktiem un izslēgšanas 
iemesliem.

9. grupa. Pārvaldība

Lai sistemātiskāk kontrolētu, vai līgumslēdzējas iestādes ievēro ES noteikumus, priekšlikumā 
dalībvalstīm ir paredzēts pienākums izveidot/norīkot valsts pārraudzības struktūru, kurai būtu 
noteikts konkrēts tiesību un uzdevumu minimums. Tādējādi, vadoties pēc valstu konkurences 
struktūru parauga, būtu jāizveido pārraudzības struktūru tīkls, kuras darbotos arī kā 
kontaktpunkti valsts līmeņa uzraudzībai un ziņošanai par iepirkuma noteikumu piemērošanu. 

 Referents uzskata, ka jautājumi par īstenošanu un uzraudzību ir galvenie faktori, lai 
pareizi īstenotu pārskatītās direktīvas. 

 Papildus uzlabot un definēt publiskās pārraudzības jēdzienu, tādas kompetentās 
iestādes definīciju, kura ir jāizrauga vai jāizveido, un šīm iestādēm veicamos 
uzdevumus. Galvenajam pārraudzības principam vajadzētu būt rūpīgi īstenot un 
ievērot ES un valstu procedūras un jo īpaši (jaunos) stratēģiskos kritērijus.

10. grupa. Definīcijas un piemērošanas joma

Viens no priekšlikuma mērķiem ir precizēt galvenās definīcijas un direktīvas darbības jomu 
saistībā ar neseno Tiesas praksi. Minētais jo īpaši ietver tādu situāciju noteikšanu, kad 
publiskā sektora iestādēm ir jāsadarbojas („publiskā sektora iestāžu savstarpējā sadarbība”), 
un tādu nosacījumu noteikšanu, ar kuriem saskaņā tām var nepiemērot ES iepirkuma 
noteikumus. Tiek izbeigts pašreizējais iedalījums tā dēvētajos A un B pakalpojumos. 
Turpmāk īpašo režīmu (augstākas robežvērtības, kā arī minimālo robežvērtību, zem kuras, kā 
tiek uzskatīts, nav pārrobežu interešu, t.i., Līguma principus nepiemēro) varēs izmantot tikai 
sociālajiem pakalpojumiem. Ņemot vērā saskaņā ar Valsts iepirkuma nolīgumu piemērojamās 
starptautiskās saistības, Komisija ierosina saglabāt robežvērtības, ko piemēro pašreizējiem 
„A” pakalpojumiem, un paplašināt to piemērošanas jomu, attiecinot tās uz visiem 
pakalpojumiem.  Tiek ierosināta turpināmības klauzula, lai līdz 2017. gada vidum pārbaudītu 
šo robežlīmeņu atbilstību. 

 Publiskā sektora iestāžu savstarpējās sadarbības definīcijas pārskatīšana, rūpīgi 
izvērtējot ierobežoto privāto līdzdalību. 
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 Saistībā ar bezpeļņas organizācijām, kuru īstenotie mērķi nepārprotami atbilst sabiedrības 
interesēm, būtu jāņem vērā privātā līdzdalība, lai nodrošinātu iespēju turpināt pašreiz 
sekmīgi īstenoto publiskā sektora iestāžu savstarpējās sadarbības praksi.

 Attiecībā uz publiskā sektora iestāžu savstarpējo sadarbību būtu jāparedz noteikumi ar 
mērķi panākt vispārēju juridisko noteiktību, lai novērstu pārmērīgu vēršanos Eiropas 
Savienības Tiesā.

 Papildus precizēt konkrētus jēdzienus un definīcijas, jo īpaši par aprites cikla 
izmaksām.

 Referents atbalsta pašreizējās robežvērtības. 

 Pienācīgi apsvērt Valsts iepirkuma nolīgumu (VIN). Publiskā iepirkuma direktīvās būtu 
jāaktualizē jautājums par savstarpīgumu starp ES un trešām valstīm, lai garantētu taisnīgu 
attieksmi attiecībā uz Eiropas standartiem un kritērijiem un to ievērošanu. 
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Tematisko grupu saraksts — Publiskais iepirkums 

(Lai atvieglotu diskusijas, grupas, kuras referents uzskata par prioritārām, ir norādītas 
treknrakstā)

1. grupa „Procedūru izvēle”

2. grupa „Stratēģiska izmantošana”

3. grupa „Ar dokumentāciju saistīto prasību samazināšana”

4. grupa „E–iepirkums”

5. grupa „Pieejamība MVU”

6. grupa „Pieprasījuma apvienošana”

7. grupa „Citas procedūras prasības (publicēšana, varianti, metu konkursi)”

8. grupa „Atbilstīgas procedūras”

9. grupa „Pārvaldība”

10. grupa „Joma/pamatnoteikumi”

N.B. Tematiskās grupas ir veidotas, atbilstīgi tām, ko izmanto Padomes darba grupa.
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28 
Innovation partnership Art. 29 
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement 
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]

Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58 
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII 
Certificates Art. 60 
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV 
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport 

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3 
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting 

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38 

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68 
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


