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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI INDUSTRIĀLĀS DROŠĪBAS
JOMĀ

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien
ratificētā izstāšanās līgumā1 nebūs noteikta cita diena, Savienības primāro un sekundāro
tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc
Centrāleiropas laika ("izstāšanās diena")2 vairs nebūs saistošs. Apvienotā Karaliste kļūs
par "trešo valsti"3.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu,
kandidātiem un pretendentiem, darbuzņēmējiem un apakšuzņēmējiem (klasificētu līgumu
gadījumā), kā arī pieteikumu iesniedzējiem un dotāciju saņēmējiem (klasificētu dotāciju
nolīgumu gadījumā) tiek atgādināts par juridiskajām sekām, ar kurām būs jārēķinās, kad
Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti.
Ņemiet vērā, ka šis paziņojums neattiecas uz:
a) fizisku un juridisku personu, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, piekļuvi iepirkuma
procedūrām, kā noteikts 119. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada
25. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro
Savienības vispārējam budžetam4; un
b) ierobežojumiem par piekļuvi iepirkuma procedūrām, kā noteikts ES tiesību aktos par
būtisku ES drošības interešu vai sabiedriskās drošības aizsardzību.

1

Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.
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Turklāt saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no kādas vēlākas dienas.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.
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OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms5, no izstāšanās
dienas mainīsies Apvienotās Karalistes statuss attiecībā uz noteikumiem par industriālo
drošību6 iepirkuma procedūrās, klasificētos līgumos un klasificētās dotāciju piešķiršanas
procedūrās / klasificētos dotāciju nolīgumos ar Komisiju un pārējām iestādēm un
struktūrām, kas piemēro Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmumu (ES, Euratom)
2015/444 par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai. Tam ir
konkrēti šādas sekas7. 8
1.

IESTĀDES DROŠĪBAS PIELAIDE (IDP)
Atbilstoši Komisijas Lēmuma (ES, Euratom) 2015/444 44. panta 3. punktam, ja
iepirkuma procedūras vai dotāciju piešķiršanas procedūras gaitā ir jāsniedz ES
klasificēta informācija, pieprasa uzrādīt iestādes drošības pielaidi.
Atbilstoši Komisijas Lēmuma (ES, Euratom) 2015/444 44. panta 4. punktam
līgumslēdzēja iestāde vai piešķīrēja iestāde piešķir klasificētu līgumu vai dotāciju
nolīgumu tikai tad, kad saņemts tās dalībvalsts valsts drošības iestādes (VDI),
izraudzītās drošības iestādes (IDI) vai kādas citas kompetentas drošības iestādes
apstiprinājums par iestādes drošības pielaides izsniegšanu, kurā reģistrēts iesaistītais
līgumslēdzējs, apakšuzņēmējs vai saņēmējs.
No izstāšanās dienas Apvienotās Karalistes VDI, IDI vai citas kompetentas drošības
iestādes izsniegtas iestādes drošības pielaides vairs nebūs derīgas Komisijas
Lēmuma (ES, Euratom) 2015/444 vajadzībām.
Atbilstoši parakstītā klasificētā līguma / dotāciju nolīguma noteikumiem tas varētu
būt izbeigšanas pamatojums, izņemot, ja līgumslēdzējs/saņēmējs ir veicis atbilstošus
korektīvus pasākumus, piemēram, nodevis līgumu kādam ekonomikas dalībniekam
vai, ja līgums ir piešķirts konsorcijam, konsorcija ietvaros darbības uzdevumus
nodevis tādam dalībniekam, kuram no izstāšanās dienas ir iestādes drošības pielaide,
ko
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Izstāšanās līguma projekta, kurā ietverts pārejas periods (par to panākta vienošanās sarunu vedēju
līmenī starp ES un AK) un kurš publicēts 2018. gada 19. martā, 122. panta 7. punkta b) apakšpunktā
noteiktā kārtība paredz, ka pārejas periodā piemēro īpašus noteikumus par piekļuvi konkrētai ar
drošības jautājumiem saistītai sensitīvai informācijai (https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf). Tomēr izstāšanās līguma teksts vēl ir pilnībā jāsaskaņo
un jāratificē.
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"Industriālā drošība" ir definēta kā ES klasificētas informācijas "aizsardzības nodrošināšanas
pasākumu piemērošana klasificētu līgumu ietvaros... [vai] klasificētu dotāciju nolīgumu ietvaros", sk.
39. panta 1. punktu Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmumā (ES, Euratom) 2015/444 par drošības
noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).
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Līdzīgus noteikumus ir pieņēmušas citas iestādes un struktūras, sk. konkrēti Padomes 2013. gada
23. septembra Lēmumu 2013/488/ES par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas
aizsardzībai (OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.) un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības
politikas jautājumos 2017. gada 19. septembra Lēmumu par Eiropas Ārējās darbības dienesta drošības
noteikumiem (OV C 126, 10.04.2018., 1. lpp.).
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Šis paziņojums neskar valsts iepirkuma industriālās drošības aspektus. Minētos aspektus sk.
"Paziņojums ieinteresētajām personām. Apvienotās Karalistes izstāšanās un ES noteikumi publiskā
iepirkuma jomā" (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en?page=1).
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izsniegusi kāda ES-27 dalībvalsts vai



izsniegusi kāda trešā valsts, ar kuru ir noslēgts informācijas drošības
nolīgums, kas aptver industriālās drošības aspektus un kas paredz iestādes
drošības pielaides atzīšanu uzņēmumiem, kuri reģistrēti tās teritorijā.

Ja izstāšanās dienā norit piešķiršanas procedūra, pretendenti vai pieteikumu
iesniedzēji, kas neatbilst drošības pienākumiem, tiek noraidīti.
2.

PERSONĀLA DROŠĪBAS PIELAIDE (PDP)
Komisijas Lēmuma (ES, Euratom) 2015/444 43. pantā ir noteikts, ka klasificētos
līgumos vai klasificētos dotāciju nolīgumos ietver noteikumus, kuros norādīts, ka
līgumslēdzēja, apakšuzņēmēja vai saņēmēja darbinieki, kuriem, pildot klasificētu
līgumu, apakšlīgumu vai dotāciju nolīgumu, ir vajadzīga piekļuve ES klasificētai
informācijai, šādu attiecīgā līmeņa drošības piekļuvi saņem no VDI, IDI vai citas
kompetentas drošības iestāde dalībvalstī, kurā līgumslēdzējs, apakšuzņēmējs vai
saņēmējs ir reģistrēts.
Atbilstoši Komisijas Lēmuma (ES, Euratom) 2015/444 44. panta 3. punktam, ja
iepirkuma procedūras vai dotāciju piešķiršanas procedūras gaitā ir jāsniedz ES
klasificēta informācija, pieprasa uzrādīt personāla drošības pielaidi.
No izstāšanās dienas Apvienotās Karalistes VDI, IDI vai citas kompetentas drošības
iestādes izsniegtas personāla drošības pielaides vairs nebūs derīgas Komisijas
Lēmuma (ES, Euratom) 2015/444 vajadzībām.
Atbilstoši parakstītā klasificētā līguma / dotāciju nolīguma noteikumiem tas varētu
būt izbeigšanas pamatojums, izņemot, ja līgumslēdzējs/saņēmējs ir veicis atbilstošus
korektīvus pasākumus, piemēram, nodrošinājis, ka no izstāšanās dienas attiecīgajam
personālam ir personāla drošības pielaide, ko


izsniegusi kāda ES-27 dalībvalsts vai



izsniegusi kāda trešā valsts, ar kuru ir noslēgts informācijas drošības
nolīgums, kas aptver industriālās drošības aspektus un paredz personāla
drošības pielaides atzīšanu.

Ja izstāšanās dienā norit piešķiršanas procedūra, pretendenti vai pieteikumu
iesniedzēji, kas neatbilst drošības pienākumiem, tiek noraidīti.
3.

APAKŠLĪGUMI
Jāatgādina, ka saskaņā ar Komisijas Lēmuma (ES, Euratom) 2015/444 46. panta 2.
un 3. punktu pirms līgumslēdzēji atsevišķas klasificēta līguma daļas nodod
apakšuzņēmējam, tie saņem līgumslēdzējas iestādes atļauju un ES klasificētu
informāciju apakšuzņēmējam sniedz tikai ar iepriekšēju līgumslēdzējas iestādes
rakstisku piekrišanu. Ar trešā valstī reģistrētiem apakšuzņēmējiem nedrīkst slēgt
apakšlīgumus, kas saistīti ar piekļuvi ES klasificētai informācijai, izņemot, ja ir
konkrēts tiesiskais regulējums par informācijas drošību. Līdzīgi pienākumi attiecas
uz dotāciju saņēmējiem saskaņā ar dotāciju nolīgumiem.
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Atbilstoši parakstītā klasificētā līguma / dotāciju nolīguma noteikumiem šo prasību
neievērošana
varētu
būt
izbeigšanas
pamatojums,
izņemot,
ja
līgumslēdzējs/saņēmējs ir veicis atbilstošus korektīvus pasākumus (piemēram,
nodrošinājis, ka apakšlīgums ir nodots kādam apakšuzņēmējam, kuram ir drošības
pielaide, kas izsniegta kādā ES-27 dalībvalstī vai trešā valstī, ar kuru noslēgts
drošības nolīgums).
Ja izstāšanās dienā norit piešķiršanas procedūra, pretendenti vai pieteikumu
iesniedzēji ar apakšlīgumiem, kas neatbilst drošības prasībām, tiek noraidīti.

Eiropas Komisija
Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts
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