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PREČU BRĪVA APRITE

Preču brīvu apriti nodrošina muitas nodokļu un kvantitatīvu ierobežojumu atcelšana
un līdzvērtīgas iedarbības pasākumu aizliegšana. Lai turpinātu iekšējā tirgus izveidi,
papildus tika ieviesti savstarpējas atzīšanas, fizisko un tehnisko šķēršļu atcelšanas
un standartizācijas veicināšanas principi. Jaunā tiesiskā regulējuma pieņemšana
2008. gadā nostiprināja preču brīvu apriti, ES tirgus uzraudzības sistēmu un
CE marķējumu. Tomēr Covid-19 pandēmija negatīvi ietekmēja preču brīvu apriti.
2021. gada sākumā veiktā pētījumā ir parādīts, kā nākotnē pandēmiju ietekmi
uz preču brīvu apriti varētu mazināt, īstenojot iekšējā tirgus noturību uzlabojošus
pasākumus.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 26. un 28.–37. pants.

MĒRĶI

Viens no Līguma pamatprincipiem ir tiesības uz tādu preču brīvu apriti, kuru izcelsme
ir dalībvalstīs vai kuras ievestas no trešām valstīm un ir brīvā apgrozībā dalībvalstīs
(LESD 28. pants). Sākotnēji preču brīvu apriti uzskatīja par daļu no dalībvalstu muitas
savienības, kurā bija paredzēts atcelt muitas nodokļus, kvantitatīvus tirdzniecības
ierobežojumus un tiem līdzvērtīgus pasākumus un ieviest Savienībai kopēju ārējo
tarifu. Vēlāk uzsvars tika likts uz visu atlikušo brīvas preču aprites šķēršļu likvidēšanu
nolūkā izveidot iekšējo tirgu.

SASNIEGUMI

Muitas nodokļu un kvantitatīvu ierobežojumu (kvotu) atcelšana starp dalībvalstīm tika
pabeigta līdz 1968. gada 1. jūlijam. Noteiktajā termiņā tomēr neizdevās sasniegt
papildu mērķus, proti, aizliegt līdzvērtīgas iedarbības pasākumus un saskaņot
attiecīgos valstu tiesību aktus. Centienos panākt preču brīvu apriti šie mērķi tika izvirzīti
priekšplānā.
A. Muitas nodokļiem līdzvērtīgas iedarbības maksājumu aizliegums: LESD
28. panta 1. punkts un 30. pants
Tā kā iepriekš minētais jēdziens Līgumā nav definēts, tas bija jādefinē judikatūrā.
Eiropas Savienības Tiesa uzskata, ka jebkuru maksu neatkarīgi no tā, kā to nosauc
vai piemēro, kurai, ja to piemēro no kādas citas dalībvalsts importētam ražojumam
un neattiecina uz līdzīgu iekšzemes ražojumu, mainot tā cenu, ir tāda pati ietekme
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uz ražojumu brīvu apriti kā muitas nodoklim, var uzskatīt par maksu ar līdzvērtīgu
iedarbību neatkarīgi no tās rakstura vai veida (apvienotās lietas 2/62 un 3/62 un lieta
232/78).
B. Kvantitatīviem ierobežojumiem līdzvērtīgas iedarbības pasākumu aizliegums:
LESD 34. un 35. pants
Tiesa spriedumā Dassonville lietā uzskatīja, ka visi dalībvalstu pieņemtie tirdzniecības
noteikumi, kas var tieši vai netieši, faktiski vai potenciāli kavēt Kopienas iekšējo
tirdzniecību, jāuzskata par pasākumiem ar kvantitatīviem ierobežojumiem līdzvērtīgu
iedarbību (sk. 1974. gada 11. jūlija lietu 8/74 un 63.–67. punktu 2005. gada
15. novembra lietā C-320/03). Tiesas argumentācija tika precizēta Cassis de Dijon
lietas spriedumā, kurā noteica principu, ka ikvienu ražojumu, ko legāli ražo un tirgo
kādā no dalībvalstīm saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts taisnīgiem un tradicionāliem
noteikumiem un ražošanas procesiem, jāļauj laist jebkuras citas dalībvalsts tirgū. Šī
bija galvenā argumentācija debatēs par to, kā definēt savstarpējas atzīšanas principu,
ko piemēro gadījumos, kad saskaņošana nav veikta. Tāpēc arī tad, ja nav Eiropas
saskaņošanas pasākumu (sekundāro ES tiesību aktu), dalībvalstīm ir jāatļauj citā
dalībvalstī likumīgi ražotu un tirdzniecībā laistu preču apgrozība un laišana savā tirgū.
Svarīgi ir norādīt, ka LESD 34. panta piemērošanas jomu ierobežo Tiesas spriedums
Keck lietā, kurā noteikts, ka minētais pants neattiecas uz dažiem tirdzniecības
noteikumiem, ja tie nav diskriminējoši (proti, tie attiecas uz visiem attiecīgajiem
tirgotājiem, kuri darbojas valsts teritorijā, un kā juridiski, tā faktiski vienādi attiecas uz
iekšzemes ražojumu un citu dalībvalstu izcelsmes ražojumu tirdzniecību).
C. Izņēmumi, uz kuriem neattiecas kvantitatīviem ierobežojumiem līdzvērtīgas
iedarbības pasākumu aizliegums
LESD 36. pants ļauj dalībvalstīm veikt kvantitatīviem ierobežojumiem līdzvērtīgas
iedarbības pasākumus, ja tie ir pamatoti ar vispārīgiem un ar ekonomiku
nesaistītiem apsvērumiem (piemēram, sabiedrības morāle, sabiedriskā kārtība vai
sabiedriskā drošība). Šādi izņēmumi no vispārējā principa ir precīzi jāinterpretē,
un valstu pasākumus nedrīkst izmantot patvaļīgai diskriminācijai vai slēptai
tirdzniecības starp dalībvalstīm ierobežošanai. Visbeidzot, pasākumiem tieši jāietekmē
sabiedrības aizsargājamās intereses, un tie nedrīkst būt stingrāki nekā nepieciešams
(proporcionalitātes princips).
Turklāt Tiesa Cassis de Dijon spriedumā atzina, ka dalībvalstis var noteikt izņēmumus,
uz kuriem līdzvērtīgas iedarbības pasākumu aizliegums neattiecas, pamatojoties uz
obligātām prasībām (kas cita starpā attiecas uz fiskālās uzraudzības efektivitāti,
sabiedrības veselības aizsardzību, komerciālu darījumu taisnīgumu un patērētāju
aizsardzību). Dalībvalstu pienākums ir paziņot Komisijai par valsts izņēmuma
pasākumiem. Tika ieviestas informācijas apmaiņas un uzraudzības mehānisma
procedūras, lai atvieglotu šādu valsts izņēmuma pasākumu uzraudzību (kā noteikts
LESD 114. un 117. pantā, Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 3052/95/EK
un Padomes Regulā (EK) Nr. 2679/98). Tas pēc tam tika oficiāli noteikts Regulā (EK)
Nr. 764/2008 par savstarpējo atzīšanu, kuru pieņēma 2008. gadā kā daļu no jaunā
tiesiskā regulējuma.
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D. Valstu tiesību aktu saskaņošana
Saskaņošanas tiesību aktu pieņemšana ir radījusi iespēju likvidēt šķēršļus (piemēram,
nosakot, ka valsts noteikumi nav piemērojami) un ieviest vienotus noteikumus, kuru
mērķis ir garantēt preču un ražojumu brīvu apriti, un ievērot citus ES līguma mērķus,
piemēram, vides un patērētāju aizsardzība un konkurence.
Saskaņošana tika vēl vairāk atvieglota, ieviešot noteikumu par kvalificētu balsu
vairākumu, kas nepieciešams, lai pieņemtu lielāko daļu direktīvu saistībā ar vienotā
tirgus izveidi (Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. pants ar grozījumiem, kas
izdarīti ar Māstrihtas līgumu), un pieņemot jaunu pieeju, ko ierosināja Komisijas
Baltajā grāmatā (1985) nolūkā izvairīties no apgrūtinošas un detalizētas saskaņošanas.
Jaunajā pieejā, kuras pamatā ir Padomes 1985. gada 7. maija rezolūcija un kura
ir apstiprināta Padomes 1989. gada 21. decembra rezolūcijā un Padomes Lēmumā
93/465/EEK, vadošais princips ir savstarpēja valstu noteikumu atzīšana. Saskaņošana
jāierobežo, to attiecinot tikai uz pamatprasībām, un tā ir attaisnojama gadījumos,
kad valstu noteikumus nevar uzskatīt par līdzvērtīgiem un tie rada ierobežojumus.
Saskaņā ar jauno pieeju pieņemtajām direktīvām ir divējāds mērķis – nodrošināt
preču brīvu apriti, panākot veselu nozaru tehnisku saskaņošanu, kā arī garantēt LESD
114. panta 3. punktā minēto sabiedrības interešu aizsardzību augstā līmenī (piemēram,
attiecībā uz rotaļlietām, būvmateriāliem, mašīnām, gāzes iekārtām un telekomunikāciju
termināliekārtām).
E. Iekšējā tirgus izveide
Lai izveidotu vienoto tirgu, vajadzēja atcelt visus atlikušos preču brīvas aprites šķēršļus.
Komisijas Baltajā grāmatā (1985) ir norādīti atceļamie fiziskie un tehniskie šķēršļi un
pasākumi, kas Kopienai jāveic šajā nolūkā. Lielākā daļa šo pasākumu tagad ir pieņemti.
Tomēr vienotajā tirgū vēl ir jāveic būtiskas reformas, lai tas pārvarētu tehnoloģiju
progresa radītās problēmas un likvidētu dažus joprojām pastāvošos netarifu šķēršļus.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments atbalstīja iekšējā tirgus izveidi un vienmēr ir īpaši aizstāvējis jauno pieeju
preču brīvai apritei. Nozīmīgs ir arī tā ieguldījums likumdošanas jomā attiecībā uz
saskaņošanas direktīvām. Parlaments bija plaši iesaistīts 2008. gadā pieņemtā jaunā
tiesiskā regulējuma paketes izstrādē. Parlamenta galvenie principi sarunās ar Padomi
bija nodrošināt, lai visi iesaistītie ekonomikas dalībnieki būtu vairāk atbildīgi par tirgū
laisto ražojumu atbilstību un drošumu, un stiprināt CE marķējumu, uzlabojot patērētāju
zināšanas par to. Parlaments turpina darbu šajā jomā, strādājot ar pielāgošanas
tiesību aktu paketi, kas sastāv no deviņām direktīvām, kuras attiecas uz dažādiem
ražojumiem, tostarp liftiem, pirotehniskiem izstrādājumiem un sprāgstvielām.
Parlaments 2011. gada 8. marta rezolūcijā aicināja Komisiju izveidot vienotā tirgus
uzraudzības sistēmu attiecībā uz visiem ražojumiem (saskaņotiem un nesaskaņotiem),
kura pamatotos uz vienu tiesību aktu, kas aptvertu Produktu vispārējās drošības
direktīvas un Regulas (EK) Nr. 765/2008 par tirgus uzraudzību darbības jomu, lai tādā
veidā panāktu ražojumu drošuma un tirgus uzraudzības augstu līmeni un precizētu
juridisko pamatu. Šī sistēma ir 2013. gada produktu drošuma un tirgus uzraudzības
paketes pamatā. Parlaments 2019. gada aprīlī nobalsoja par to, lai tiktu pieņemta
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jauna regula par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību (Regula (ES) 2019/1020).
Šīs regulas noteikumi par tirgus uzraudzību attiecas uz produktiem, uz kuriem attiecas
Savienības līmeņa saskaņošana, un nodrošina vienveidību un patērētāju uzticēšanos
attiecībā uz tirgus uzraudzību. 2021. gada jūnijā Komisija publicēja priekšlikumu jaunai
regulai par ražojumu vispārēju drošumu, kuras mērķis ir uzlabot nepārtikas patēriņa
preču drošumu iekšējā tirgū. Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības
komiteja 2022. gada 16. jūnijā balsoja par ES atjauninātajiem noteikumiem par
ražojumu drošumu un pieņēma nostāju par tiem. Galvenais mērķis ir nodrošināt,
ka visu veidu ražojumi ES neatkarīgi no tā, vai tos pārdod tiešsaistē vai bezsaistē,
atbilst visaugstākajām drošuma prasībām. Tiklīdz Padome būs pieņēmusi sarunu
pilnvarojumu, varēs sākties iestāžu sarunas starp Parlamentu, Komisiju un Padomi.
Iekšējā tirgus pienācīgā darbībā būtiska nozīme ir standartizācijai. Saskaņotie ES
standarti palīdz nodrošināt preču brīvu apriti iekšējā tirgū, dod iespēju ES uzņēmumiem
kļūt konkurētspējīgākiem un aizsargā patērētāju veselību un drošību un vidi. Ar
mērķi pilnveidot standartizācijas reformas saturu, Parlaments 2010. gada 21. oktobrī
pieņēma rezolūciju. Parlaments un Padome 2012. gada oktobrī pieņēma Regulu (ES)
Nr. 1025/2012, ar kuru modernizē un uzlabo mehānismu ES standartu noteikšanai.
Turklāt 2022. gada 2. februārī Komisija publicēja priekšlikumu regulai par Eiropas
standartiem un Eiropas standartizācijas nodevumiem. Priekšlikums ir saskaņots ar
Komisijas standartizācijas stratēģiju, kas tika publicēta tajā pašā dienā, un tajā ir
paredzēts noturīgs, zaļš un digitāls vienotais tirgus.
Parlamenta septītais sasaukums pabeidza pārskatīt deviņas pielāgošanas tiesību
aktu paketes direktīvas. Parlaments arī pabeidza likumdošanas darbu attiecībā uz
būvizstrādājumu un tekstilizstrādājumu tirdzniecību, transportlīdzekļu drošumu un
ekoloģiskajiem raksturlielumiem, kā arī attiecībā uz direktīvu par atpūtas kuģiem un
ūdens motocikliem[1].
Parlamenta astotais sasaukums turpināja šo darbu, izstrādājot regulējumu par trošu
ceļu iekārtām, gāzveida kurināmā iekārtām, medicīniskām ierīcēm un individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem. Parlaments sekmīgi pabeidza darbu pie eZvana regulas un
lēmuma par ES publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un patērētāju sadarbspējas
risinājumiem (ISA2) programma – Lēmums (ES) 2015/2240). Kā daļu no aprites
ekonomikas paketes Parlaments sagatavoja tiesību aktu par to, kā vienotajā tirgū darīt
pieejamus mēslošanas līdzekļus ar CE marķējumu (Regula (ES) 2019/1009).
Parlaments uzstāja, ka šie tiesību akti ir jāpapildina ar tiešsaistes platformām,
piemēram, SOLVIT un Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI) saskaņā ar Regulu
(ES) Nr. 1024/2012. To mērķis ir atvieglot apmaiņu ar informāciju starp valstu
iestādēm un ar Komisiju nolūkā risināt problēmas, ar kurām patērētāji un uzņēmumi
saskaras, pērkot vai pārdodot preces Eiropas Savienībā. Pieņemot Regulu (ES)
2018/1724, Parlaments centās visas šīs platformas padarīt pieejamas iedzīvotājiem
un uzņēmumiem, izmantojot portālu “Tava Eiropa” un vienoto digitālo vārteju[2].

[1]Viens no attiecīgajiem pētījumiem ir Maciejewski, M. et al., EU Mapping: Overview of IMCO-related Legislation (“ES
kartēšana: ar IMCO saistītu tiesību aktu pārskats”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota
publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2015. gads.
[2]Viens no attiecīgajiem pētījumiem ir Duke, C., Single Digital Gateway: how EU could meet expectations of citizens and
businesses? (“Vienota digitālā vārteja: kā ES varētu attaisnot iedzīvotāju un uzņēmumu cerības?”), Iekšējā tirgus un patērētāju
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2020. gada oktobrī publicētā pētījumā[3] tika analizēta vienoto kontaktpunktu un citu
informācijas punktu loma vienotajā tirgū. Tomēr, kā uzsvērts Iekšējā tirgus un patērētāju
aizsardzības komitejas ziņojuma projektā par tādu šķēršļu novēršanu vienotajā tirgū,
kas nav ne tarifi, ne nodokļi, SOLVIT potenciāls vēl nav pilnībā izmantots.
Kāds 2019. gada pētījums liecina, ka preču brīvas aprites princips un ar to saistītie
tiesību akti katru gadu rada ienākumus 386 miljardu EUR apmērā[4]. Tomēr joprojām
pastāv šķēršļi pilnīgai preču brīvas aprites īstenošanai. Šādu šķēršļu pastāvēšana ir
konstatēta citā pētījumā[5], kuru publicēja 2020. gada novembrī un kurā ir aplūkoti
valstu noteikumi, kas ierobežo preču un pakalpojumu brīvu apriti un tiesības veikt
uzņēmējdarbību visā ES tirgū. Viens no pētījuma secinājumiem bija, ka, lai gan ES
vienotais tirgus ir pasaulē lielākais un veiksmīgākais ekonomiskās integrācijas piemērs,
tas vēl nav atbrīvots no nepamatotiem vai nesamērīgiem brīvas aprites šķēršļiem.
Covid-19 un politiskie risinājumi pandēmijas mazināšanai radīja paši savas problēmas
preču brīvai apritei. Parlaments 2020. gada 17. aprīļa rezolūcijā par koordinētu
ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai uzsvēra, ka ir ārkārtīgi
svarīgi saglabāt precēm atvērtas ES iekšējās robežas. Tas arī atgādināja, ka
vienotais tirgus ir ES kolektīvās labklājības un labbūtības avots un būtisks elements
tūlītējā un nepārtrauktā reaģēšanā uz Covid-19 uzliesmojumu. Komisija 2020. gada
15. maijā publicēja paziņojumu “Covid-19: ceļā uz pakāpenisku un koordinētu
pieeju pārvietošanās brīvības atjaunošanai un iekšējās robežkontroles atcelšanai”. Šī
koordinēšana un kopīga rīcība ir palīdzējusi cīnīties pret pandēmiju, ļaujot pārvietot
pirmās nepieciešamības preces un medicīnas preces un iekārtas visā ES, neraugoties
uz dalībvalstu noteiktajiem ierobežojumiem uz robežām.
Parlaments 2020. gada 19. jūnija rezolūcijā atgādināja, ka Šengenas zona ir augstu
vērtēts un ES projektam ļoti nozīmīgs sasniegums, un aicināja dalībvalstis samazināt
pārvietošanās brīvības ierobežojumus un vairāk censties pabeigt Šengenas zonas
integrāciju.
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā Ekonomikas,
zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments 2020. gada novembrī rīkoja
tīmekļsemināru[6], kurā tika izvērtēta pandēmijas ietekme uz preču brīvu apriti. Tajā
tika iezīmēts, kā dalībvalstu un ES līmenī noteiktie ierobežojumi ietekmē preču
un pakalpojumu brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos. Tika detalizēti aplūkota
individuālo aizsardzības līdzekļu un citu ar veselības aprūpi saistītu preču plūsma, un

aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments,
Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2018. gads.
[3]Salsas-Forn, P. et al., The role of Single Contacts and other information services in the Single Market (“Vienoto kontaktpunktu
un citu informācijas punktu loma vienotajā tirgū”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota
publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020. gads.
[4]Poutvaara, P., Contribution to Growth: Free Movement of Goods – Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses
(“Ieguldījums izaugsmē: preču brīva aprite – ekonomisku ieguvumu nodrošināšana iedzīvotājiem un uzņēmumiem”), Iekšējā
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes
politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2019. gads.
[5]Dahlberg, E. et al., Legal obstacles in Member States to Single Market rules (“Juridiskie šķēršļi vienotā tirgus noteikumiem
dalībvalstīs”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un
dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020. gads.
[6]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and consumer protection – IMCO Webinar
Proceedings (“Covid-19 ietekme uz iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību – IMCO tīmekļsemināra materiāli”), Iekšējā tirgus
un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas
departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020. gads.
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tika izteikti ierosinājumi, kā turpmāku krīžu gadījumā būtu jācentralizē ES koordinācija
publiskā iepirkuma un preču brīvas aprites jomā. Par šo pašu tēmu tika publicēts
pētījums[7] 2021. gada februārī, un 2021. gada 22. februārī ar to tika iepazīstināta
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Pētījumā ir novērtēta Covid-19
krīzes ietekme uz iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību, tostarp to pasākumu ietekme,
kas ieviesti valstu un ES līmenī, lai mazinātu pandēmijas sekas. Pētījumā arī analizēts,
kādi turpmāki pasākumi būtu jāapsver, lai stiprinātu ES iekšējā tirgus noturību turpmāko
krīžu gadījumā.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Marcus, J. S. et al., The impact of COVID-19 on the Internal Market (“Covid-19 ietekme uz iekšējo tirgu”), Iekšējā tirgus
un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas
departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2021. gads.
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