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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens dalībvalstu parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
nosūtīšanas dienas var iesniegt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais 
priekšlikums/projekts neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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Pamatots atzinums

Riksdāgs ir pārbaudījis to, vai Komisijas priekšlikums direktīvai par publisko iepirkumu 
(COM(2011)0896 galīgā versija), kuru Finanšu komiteja aplūkojusi atzinumā 2011/12:FiU50, 
atbilst subsidiaritātes principam.

Riksdāgs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un uzskata, ka kopumā priekšlikums par 
direktīvas pārskatīšanu ir pozitīvs, jo tas vairākos aspektos saskan ar Zviedrijas reakciju uz 
zaļo grāmatu, uz kuru pamatojas šī pārskatīšana.

Riksdāgs tāpat kā valdība uzskata, ka tās priekšlikuma daļas, kas attiecas uz pārraudzību un 
konsultācijām, ir svarīgas. Būtībā saskaņā ar Riksdāga viedokli katrai dalībvalstij pašai būtu 
jāievieš pārraudzības sistēma un jāizveido zināšanu centri, kas piedāvā atbalstu un 
konsultācijas. Tādējādi tos var veidot saskaņā ar katras dalībvalsts konstitucionālajiem 
nosacījumiem. Iestāžu organizēšana ir valsts kompetencē, un nav pamata ES līmenī noteikt, 
kādus organizatoriskus pasākumus dalībvalsts veic.

Tādēļ efektīvu pārraudzības un zināšanu centru sistēmu vislabāk var izveidot ar valsts mēroga 
regulējumu. Katrā valstī ir spēkā atšķirīgi konstitucionālie nosacījumi. Tādēļ Riksdāgs 
uzskata, ka tās priekšlikuma daļas, kas attiecas uz pārraudzību, kā arī līgumslēdzējiem un 
uzņēmumiem piedāvāto apmācību, konsultācijām un atbalstu, ir pretrunā ar subsidiaritātes 
principu.

Riksdāgs uzskata, ka Komisijai būtu priekšlikums jāiesniedz atkārtoti, atbilstoši šeit 
izklāstītajam priekšlikumam paredzot, ka pārraudzības un atbalsta un konsultāciju vajadzībām 
izveidoto zināšanu centru sistēmu nereglamentē ES līmenī.


