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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0428/2009, ko SC SKY S.R.L. grupas vārdā iesniedza Rumānijas 
valstspiederīgie Bogdan Ghibea un Andrei Colta, par problēmām Rumānijas 
valsts tiesību aktu īstenošanā, kurš reglamentē publiskā iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji uzskata par patvaļīgu Rumānijas valdības Ārkārtas rīkojumu (OUG) 
Nr. 34/2006, kas grozīts ar OUG Nr. 19/2009, attiecībā uz publiskā iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju rakstīto galvenās problēmas 
attiecas uz tiesību normu īstenošanu tādā veidā, lai izslēgtu tādus pašus produktus un to, ka 
sagatavojot attiecīgos dokumentus līgumslēdzējām pusēm ir iespēja ļaunprātīgi izmantot savu 
statusu darījumos ar uzņēmējiem. Viņi arī norāda problēmas, kuras izriet no neskaidriem 
noteikumiem, īstenojot OUG Nr. 34/2006, kas grozīts ar OUG Nr. 19/2009, un uzskata, ka abi 
neskaidrie ārkārtas dekrēti mazina pārredzamības principu attiecībā uz publiskā iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrām un brīvu konkurenci Rumānijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv Rumānijas uzņēmumu, kas nodarbojas ar „printeru 
palīgmateriālu — strūklprinteru un lāzerprinteru kasetņu — importēšanu un izplatīšanu”. 
Lūgumrakstā ir 6 punkti, no kuriem:



PE429.648v01-00 2/5 CM\792285LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

a) četros ir norādīti pārkāpumi noteiktu Rumānijas publisko iepirkumu ietvaros, kas saistīti ar 
printeru palīgmateriālu iepirkšanu. Šajos apgalvojumos nav atsauces uz konkrētu iepirkumu, 
bet uz noteiktu līgumslēdzēju iestāžu praksi;

Par šo tēmu ir jāprecizē, ka saistībā ar piegādes publiskajiem iepirkumiem Direktīvu 
2004/18/EK1 ir jāpiemēro tikai iepirkumiem, kuru tāmes vērtība ir lielāka par 7. pantā 
noteiktajām robežvērtībām (turpmāk tekstā — „piemērojamās robežvērtības”), t. i., 
EUR 133 000 (iepirkumiem, ko veic centrālās valsts pārvaldes iestādes) vai EUR 206 000 
(iepirkumiem, ko veic citas līgumslēdzējas iestādes). Uz iepirkumiem, kuru vērtība ir mazāka 
par piemērojamām robežvērtībām, attiecas tikai līgumu pamatprincipi (pārredzamība, 
nediskriminācija, proporcionalitāte utt.), un tas jāievēro ar nosacījumu, ja ir pierādīts, ka šiem 
iepirkumiem ir neapšaubāma iekšējā tirgus pārrobežu nozīme.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas nevar noteikt, vai publisko iepirkumu 
vērtība, uz kuriem viņš atsaucas, ir lielāka par Direktīvas 2004/18/EK piemērojamām 
robežvērtībām. Tomēr Komisija turpmāk minētos apsvērumus attiecina uz gadījumiem, kuros 
attiecīgie iepirkumi iekļautos Direktīvas 2004/18/EK piemērošanas jomā.

b) divos ir norādīts Kopienas tiesību aktu pārkāpums ar noteiktiem Rumānijas publiskā 
iepirkuma tiesību aktu noteikumiem.

Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa Parlamentam izmeklēt iepriekš minētos pārkāpumus un 
noteikt adekvātus pasākumus, lai ierobežotu to sekas.

Turpmāk veiktā Komisijas analīze atkārto 6 lūgumraksta iesniedzēja minētos punktus, katru 
reizi aplūkojot lūgumraksta iesniedzēja apskatītos faktus un apgalvojumus, kā arī Komisijas 
priekšlikumu atbildei.

Pirmajā lūgumraksta punktā lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka printeru palīgmateriālu 
publisko iepirkumu ietvaros līgumslēdzējas iestādes pretendentiem, kas piedāvā nevis tās 
markas preces, kuras izmanto attiecīgā līgumslēdzēja iestāde („printeri”), bet citas markas 
preces, pieprasa iesniegt apliecinājumu, ko izdevis printeru ražotājs, kas apstiprina, ka minētā 
pretendenta piedāvātie palīgmateriāli tehniski ir saderīgi ar printeriem, ko izmanto 
līgumslēdzēja iestāde (turpmāk tekstā — „līdzvērtības apliecinājums”).

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka citu komersantu iespēju piedāvāt (printeru ražotāju 
palīgmateriāliem) līdzvērtīgus palīgmateriālus nopietni skar iepriekš minētā līgumslēdzēju 
iestāžu prakse, ņemot vērā grūtības iegūt šādu līdzvērtības apliecinājumu no printeru ražotāja, 
kas ir konkurents. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda līgumslēdzēju iestāžu prakse 
varētu pārkāpt Rumānijas OUG Nr. 34/20062 38. panta noteikumus (ar ko transponē 
Direktīvas 2004/18/EK 23. panta 8. punkta noteikumus3).
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 
valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru. 
2  Rumānijas valdības 2006. gada 19. aprīļa (grozītais un papildinātais) Ārkārtas rīkojums Nr. 34 par publiskā 
iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrām, būvdarbu koncesijas un pakalpojumu koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu.
3 Direktīvas 2004/18/EK 23. panta 8. punkts  paredz, ka: „Izņemot tad, ja līguma priekšmets to attaisno, 
tehniskajās specifikācijās nemin konkrētus ražotājus vai avotus vai konkrētus procesus, vai tirdzniecības markas, 
patentus, tipus, vai konkrētu izcelsmi, vai produkciju, kas labvēlīgi vai nelabvēlīgi ietekmē dažus uzņēmumus vai 
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Komisija atzīmē, ka no Direktīvas 2004/18/EK 29. apsvēruma izriet, ka pretendentiem 
vajadzētu būt iespējai izmantot visu veidu pierādījums, lai pierādītu produktu līdzvērtību 
attiecībā uz to tehniskajām specifikācijām, ņemot vērā, ka līgumslēdzējai iestādei ir 
jāpārbauda, vai šie pierādījumu veidi ir pietiekami.

Šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzējs nenorāda, vai printeru ražotāja izdots līdzvērtības 
apliecinājums bija vienīgais tehnisko specifikāciju līdzvērtības pierādījuma veids, ko 
akceptēja līgumslēdzējas iestādes, vai arī tās akceptēja arī citus pierādījumu veidus 
(piemēram, neatkarīga eksperta apliecinājums utt.). Turklāt lūgumraksta iesniedzējs arī 
nenorāda, kādus tehniskās līdzvērtības pierādījuma veidus viņš vēlētos izmantot un ka 
līgumslēdzējas iestādes tos nav pieņēmušas bez pietiekama iemesla.

Lūgumraksta otrajā punktā lūgumraksta iesniedzējs precizē, ka citu publisko iepirkumu 
ietvaros līgumslēdzējas iestādes saskaņā ar printeru palīgmateriālu tehniskajām specifikācijām 
pieprasa tikai tādas markas printeru palīgmateriālus, kāda tā ir attiecīgās līgumslēdzējas 
iestādes printeriem, izslēdzot jebkādus līdzvērtīgus palīgmateriālus (t. i., tehniski ar 
līgumslēdzējas iestādes printeriem saderīgus palīgmateriālus). Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju līgumslēdzējas iestādes šo izslēgšanu pamato ar 
ierobežojumiem, ko tām uzliek sākotnējais printeru ražotājs saskaņā ar pēcpārdošanas 
garantiju, kuru nevar izmantot, ja līgumslēdzēja iestāde izmanto nevis printeru, bet citas 
markas palīgmateriālus (turpmāk tekstā — „izslēgšanas no garantijas klauzula”). 
Lūgumraksta iesniedzējs domā, ka šāda prakse arī varētu pārkāpt Rumānijas OUG
Nr. 34/2006 38. panta noteikumus (ar ko transponē Direktīvas 2004/18/EK 23. panta 
8. punktu).

Komisija atzīmē, ka Direktīvas 2004/18/EK 23. panta 8. punkts līgumslēdzējām iestādēm 
izņēmuma kārtā ļauj tehniskajās specifikācijās atsaukties uz marku vai izcelsmi utt., ja to var 
pamatot saistībā ar līguma priekšmetu. Izslēgšanas no garantijas klauzula (kas nosaka laba 
pēcpārdošanas servisa sniegšanu) à priori var būt šāds pamatojums saistībā ar līguma 
priekšmetu.

Lūgumraksta trešajā punktā lūgumraksta iesniedzējs precizē, ka noteiktos publiskajos 
iepirkumos līgumslēdzējas iestādes tehnisko specifikāciju ietvaros pieprasa, lai uz produktiem 
ir etiķetes, uz kurām ir produkta kods, izslēdzot visus pārējos marķējuma veidus (piemēram, 
pašlīmējoša etiķete vai zīmogs). Lūgumraksta iesniedzējs domā, ka šī prasība nav pamatota 
no Rumānijas patēriņa tiesību aktu noteikumu viedokļa un ka tai nav cita tiesiska 
pamatojuma. Šo iemeslu dēļ lūgumraksta iesniedzējs norāda uz OUG Nr. 34/2006 35. panta 
pārkāpumu (ar ko Rumānijas tiesību aktos transponē Direktīvas 2004/18/EK 23. panta 
noteikumus).

Komisija precizē, ka Direktīvas 2004/18/EK 23. panta 2. punkts paredz, ka tehniskās 
specifikācijas (kurās ir ietverti arī marķējuma veidi1) „dod pretendentiem vienādas piekļuves 

                                                                                                                                                  
konkrētu produkciju. Šādas atsauces ir atļautas izņēmuma gadījumos, ja nav iespējams sniegt pietiekami precīzu
un skaidru līguma priekšmeta aprakstu atbilstīgi 3. un 4. punktam; katrai šādai atsaucei pievieno vārdus „vai 
ekvivalents”.”
1 Kā tas izriet no Direktīvas 2004/18/EK VI pielikuma noteikumiem.
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iespēju, un tās nerada nepamatotus šķēršļus valsts iepirkuma konkursa atklātībai”.

Iepirkuma tehniskajās specifikācijās atsauce uz noteiktu marķējuma veidu, izslēdzot visus 
citus veidus, var pārkāpt 23. panta 2. punkta noteikumus tikai tad, ja citu marķējuma veidu 
izslēgšanai nebūtu nekāda pamatojuma. Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija nav 
pietiekama, lai secinātu, ka citu marķējuma veidu izslēgšana, ko min lūgumraksta iesniedzējs, 
ir nepamatots šķērslis iepriekš minētā 23. panta 2. punkta nozīmē.

Lūgumraksta ceturtajā punktā lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par zināmu Rumānijas 
līgumslēdzēju iestāžu praksi, kas publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūras organizē ar pārāk lielu priekšmetu (piemēram, vienas daļas ietvaros pieprasot 
higiēnas produktus, kā arī kancelejas preces), kas, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, 
neievēro mazo un vidējo uzņēmumu intereses, kuriem ir ļoti šaura darbības joma un kuri 
nevar piedāvāt tik plašu piegādes klāstu.

Komisija uzskata, ka ar šo praksi varētu tikt pārkāpti Eiropas publiskā iepirkumā tiesību akti, 
kas līgumslēdzējām iestādēm neuzliek ierobežojumus saistībā ar līguma priekšmeta 
daudzveidību. Turklāt no lūgumraksta iesniedzēja minētā sarežģījuma var itin viegli 
izvairīties, jo Direktīva 2004/18/EK katram kandidātam ļauj: a) apvienoties ar citiem 
komersantiem, lai iesniegtu kopēju piedāvājumu (veidojot grupu ar vai bez juridiska statusa) 
(Direktīvas 2004/18/EK 4. panta 2. punkts un 48. panta 4. punkts), vai b) izmantot citu 
komersantu kompetences, ja tas uzņemas attiecīgā kandidāta rīcībā nodot savus resursus 
līguma izpildei (Direktīvas 2004/18/EK 48. panta 3. punkts).

Lūgumraksta piektajā punktā lūgumraksta iesniedzējs kritizē OUG Nr. 34/2006 noteikumus, 
kas nepieprasa publicēt paziņojumu par līgumu tiem līgumiem, kam tieši tiek piešķirtas 
līguma slēgšanas tiesības, jo to vērtība ir mazāka par Rumānijas tiesību aktos minēto 
robežvērtību tiešai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs 
pauž bažas attiecībā uz šīs robežvērtības paaugstināšanu Rumānijā, kuras vērtība nesen tika 
pacelta no EUR 5000 uz EUR 15 000 pēc OUG Nr. 34/2006 19. panta grozīšanas ar OUG
Nr. 19/20091.

Komisija attiecībā uz šo tematu vispirms vēlas norādīt, ka līgumslēdzēju iestāžu tāda publiskā 
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību tieša piešķiršana, kam ir ļoti maza vērtība (kāda tā ir 
saglabāta jaunajā OUG Nr. 34/2006 19. pantā), ko var uzskatīt par tādu, kam nav iekšējā 
tirgus nozīmes, nav pretrunā ar Eiropas publiskā iepirkuma tiesību aktiem. Turklāt Eiropas 
publiskā iepirkuma tiesību akti nepieprasa publicēt paziņojumu par līgumu tiem līgumiem, ko 
var piešķirt tieši, jo pēc definīcijas tieša piešķiršana nepieprasa uzaicinājuma uz konkursu 
izsludināšanu.

Sestajā punktā, kas ir pēdējais lūgumraksta punkts, lūgumraksta iesniedzējs kritizē nesen 
Rumānijā ieviesto (saskaņā ar OUG Nr. 34/2006 Nr. 287.17 pantu, kas ieviests ar 2009. gada 
12. marta grozījumu OUG Nr. 19/2009 pieņemšanu) zīmognodevu, kas sastāda 2 % (bez 
jebkādas maksimālās robežas) no pieteikuma/līguma vērtības, kuras maksājums nosaka 
jebkuras patrimoniālas tiesiskas darbības pieņemamību publiskā iepirkuma jomā.

                                               
1 Rumānijas valdības 2009. gada 7. marta Ārkārtas rīkojums Nr. 19 par noteiktiem pasākumiem, kas saistīti ar 

publisko iepirkumu. 
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Komisija šajā saistībā vēlas precizēt, ka OUG Nr. 34/2006 Nr. 287.17 pants, uz kuru atsaucas 
lūgumraksta iesniedzējs, nesen būtiski tika grozīts ar 2009. gada 17. jūnija OUG
Nr. 72/20091. Lai atvieglotu iespēju griezties tiesā, zīmognodevas summa tika būtiski 
samazināta: 287.17 panta teksts paredz pakāpenisku un proporcionālu zīmognodevu, kuras 
maksimālā vērtība nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt RON 2200 (t. i., aptuveni EUR 500)2.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas nevar noteikt Eiropas publiskā iepirkuma 
tiesību aktu pārkāpumu. Tādēļ Komisija uzskata, ka tai nav iemesla vērsties pie valsts varas 
iestādēm, pamatojoties uz informāciju, kas šobrīd ir Komisijas rīcībā.”

                                               
1 Rumānijas valdības 2009. gada 17. jūnija Ārkārtas rīkojums Nr. 72, ar ko groza un papildina OUG 
NR. 34/2006. 
2 Jaunais 287.17 panta teksts ir pieejams: 
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


