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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0042/2019, ko biedrības ”Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.” 
vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. B., par noteiktu svaru veidu 
kalibrēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka visā ES būtu jāpiemēro saskaņotāka pieeja attiecībā uz 
kalibrēšanas sertifikātu izsniegšanu un kalibrēšanas periodu noteikšanu svariem. Lūgumraksta 
iesniedzējs paskaidro, ka nestacionāriem svariem, ko ieved un pārdod Vācijā, jāveic 
kalibrēšanas sertifikācija, kas ir dārgs un laikietilpīgs process. Tiesiskais regulējums, šķiet, 
atšķiras attiecībā uz stacionāriem svariem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka visas sistēmas 
ir jāsaskaņo, lai novērstu traucējumus vienotajā tirgū attiecībā uz šo izstrādājumu 
tirdzniecību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 5. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 9. jūlijā

Komisijas konstatējumi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/31/ES par dalībvalstu 
tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz neautomātisko svaru pieejamību tirgū1 (Neautomātisko 
svaru direktīva) saskaņo metroloģiskās veiktspējas prasības neautomātisko svaru pieejamībai 
tirgū un/vai nodošanai ekspluatācijā. Lai svarus, ko paredz izmantot direktīvas 1. panta 
2. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas veidiem, likumīgi darītu pieejamus 

1 OV L 96, 29.3.2014., Direktīvas 2009/23/EK pārstrādātā versija.
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tirgū un/vai nodotu ekspluatācijā, tiem jāatbilst I pielikumā noteiktajām pamatprasībām. 
Atbilstību pamatprasībām nosaka, izmantojot atbilstības novērtēšanas procedūru (13. pants), un 
to norāda ar CE zīmi un metroloģisko papildmarķējumu (15. pants). Iepriekš minēto lietošanas 
veidu saraksts ietver masas noteikšanu komercdarījumos (1. panta 2. punkta a) apakšpunkts), 
kas attiecas uz visiem svariem, ko izmanto komercdarījumos, neatkarīgi no tā, vai tie tiek 
izmantoti veikalos vai ielu tirdzniecībā / mobilajos tirdziņos.

Lai garantētu mērierīces nepārtrauktu metroloģisko veiktspēju, Neautomātisko svaru direktīvas 
3. panta 3. punktā ir precizēts, ka dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka neautomātiskie svari, kurus nodod ekspluatācijā, aizvien atbilst piemērojamām 
direktīvas prasībām. Šīs prasības ir pielāgotas tikai attiecībā uz maksimāli pieļaujamām 
kļūdām: maksimāli pieļaujamās kļūdas lietošanā ir divreiz lielākas nekā pieļaujamās kļūdas, 
kas noteiktas 13. pantā noteikto procedūru īstenošanai (I pielikuma 4.2. punkts). Kompetence 
attiecībā uz šādu pārbaužu/ atkārtotas verificēšanas organizēšanu un saturu/ procedūrām pieder 
dalībvalstīm, pienācīgi ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
noteikumus. 

Dalībvalstis ir tiesīgas organizēt/ atļaut pārbaudes, ko tās uzskata par vajadzīgām, lai 
nodrošinātu, ka neautomātiskie svari, kurus lieto, aizvien atbilst piemērojamajām direktīvas 
prasībām un tādējādi nodrošina mērījumu rezultātu precizitāti un attiecīgo sabiedrības interešu 
pienācīgu aizsardzību. Tas var ietvert periodiskas pārbaudes / atkārtotas verificēšanas. Saskaņā 
ar šādu kārtību dalībvalstu kompetencē ir arī noteikt intervālu ilgumu starp periodiskajām 
pārbaudēm/ atkārtotu verificēšanu, kas būtu jāpiemēro, pamatojoties uz attiecīgo svaru veida 
analīzi saskaņā ar objektīviem uzbūves un konstrukcijas kritērijiem un paredzēto izmantojumu.

No informācijas, kas saņemta no lūgumraksta iesniedzēja, netop skaidrs, kāds ir pārbaužu veids, 
saturs/ apjoms un kādi ir iemesli pārbaudei/ atkārtotajai verificēšanai, ko pieprasa Vācijas 
iestādes. Nav skaidrs, vai attiecīgie svari jau ir bijuši pakļauti periodiskai pārbaudei/ atkārtotai 
verificēšanai tajā dalībvalstī, kurā tie pastāvīgi tiek izmantoti, vai arī tie ir nodoti ekspluatācijā 
pavisam nesen (un vēl nav bijuši pakļauti šādai pārbaudei). Turklāt, ja attiecīgo svaru paredzētā 
izmantošana ietver to izmantošanu tirdzniecībā uz ielas un tādējādi ir mobila, to konstrukcijai 
vajadzētu būt tādai, ka pārvietošana neietekmē to precizitāti. Tas dažādajās pārbaudēs būtu 
jāņem vērā, un tas būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai attiecīgie svari tiek pārvietoti kādas 
dalībvalsts teritorijā vai dažādās dalībvalstīs. Nav arī skaidrs, vai Vācijas iestādes pieprasa 
attiecīgo svaru pilnīgu pārvērtēšanu, vai tās nepieņem citus sertifikātus un vai pastāv 
diskriminācija starp ielu/ lauksaimnieku tirdziņos izmantotajiem svariem atkarībā no tā, vai tie 
ir no kādas citas dalībvalsts utt.

Secinājums

Komisija secina, ka tai būtu nepieciešams saņemt papildu, konkrētu un pamatotu informāciju 
par šiem attiecīgajiem svariem un pieprasīto pārbaužu veidu/ apjomu, lai varētu turpināt izskatīt 
jautājumu un vajadzības gadījumā sazināties ar Vācijas iestādēm, izskatot Savienības tiesību 
pārkāpumu, ko, iespējams, pieļāvušas Vācijas iestādes.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 3. februārī

Komisijas konstatējumi
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Saskaņā ar lūgumrakstā izklāstīto ielu tirgotājiem, kuri piedalās ikgadējā Eiropas 
Lauksaimnieku tirgū, kas tiek rīkots Plauenē, Fogtlandē (Vācija), un kuri ir no citām ES 
dalībvalstīm, ir uz vietas jāveic verifikācija/kalibrēšana saviem nestacionārajiem svariem 
(neautomātiskajiem svariem) un jāmaksā aptuveni EUR 60 nodeva par sertifikāciju. Tā tas ir 
neatkarīgi no tā, vai svariem ir derīga verifikācijas zīme no izcelsmes dalībvalsts. Turklāt, kā 
teikts lūgumrakstā, Vācijas iestādes noņem izcelsmes dalībvalsts verifikācijas zīmi (kas 
apliecina, ka svariem ir veikta periodiska verifikācija/kalibrēšana) un aizstāj to ar Vācijas zīmi. 

Pēc papildu informācijas saņemšanas, ko lūgumraksta iesniedzējs norādīja 2019. gada 
16. augusta vēstulē, ir skaidrs, ka izvirzītā problēma ir saistīta ar tādu neautomātisko svaru, kas 
jau tiek izmantoti, periodisko pārbaužu / verifikācijas atzīmju / zīmju iespējamu neatzīšanu, kad 
tos īslaicīgi pārvieto uz citu dalībvalsti. Tāpēc šķiet, ka atbilde uz lūgumrakstā izvirzīto 
jautājumu nav rodama Direktīvā 2014/31/ES2 par neautomātiskajiem svariem. 

Tomēr šis jautājums varētu radīt bažas no pakalpojumu brīvas aprites aspekta. Jo īpaši tas, ka 
cita dalībvalsts neatzīst periodiskas verifikācijas, kas veiktas neautomātiskajiem svariem to 
izcelsmes dalībvalstī, varētu kavēt lauksaimnieka vai tirgotāja iespējas un tiesības sniegt savus 
pakalpojumus citas dalībvalsts ielu tirdziņā. 

Tāpēc Komisija 2019. gada 21. oktobrī sazinājās ar Vācijas iestādēm, lūdzot tām iesniegt savus 
apsvērumus par iespējamo neatbilstību Direktīvai 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā 
tirgū3. Vācijas iestādes sniedza atbildi 2019. gada 4. novembrī.

Attiecībā uz faktiem Saksijas federālās zemes iestādes apstiprina, ka Fogtlandes Eiropas 
Lauksaimnieku tirgus organizētājam tika iepriekš paziņots par kalibrēšanas biroja plānotajām 
pārbaudēm. Verifikācijas ietvaros tika kalibrēti tikai trīs svari tirgotājiem, kas veic 
uzņēmējdarbību Vācijā. Oficiālās marķējuma zīmes (verifikācijas zīmes) no citām izcelsmes 
dalībvalstīm netika bojātas vai noņemtas.

Vācijas tiesību akti

Kopš 2015. gada 1. janvāra Vācijā ir jauns likums metroloģijas jomā (Mess- und Eichgesetz; 
MessEG). Likuma Mess-und Eichgesetz mērķis ir aizsargāt patērētājus, kad tie iegādājas 
izmērāmas preces un pakalpojumus, un taisnīguma labad radīt nosacījumus pareiziem 
mērījumiem tirdzniecībā. Likumu piemēro Vācijas federālo zemju (Länder) kompetentās 
iestādes.

Saskaņā ar Mess-und Eichgesetz 37. panta 1. punkta pirmo teikumu Vācijā nedrīkst izmantot 
mērinstrumentus, ja tie nav kalibrēti. Mērinstrumentus, kam veikta atbilstības novērtēšana un 
kas laisti tirgū saskaņā ar tiesību aktu prasībām, uzskata par līdzvērtīgiem kalibrētiem 
mērinstrumentiem līdz sākotnējā kalibrēšanas perioda beigām.

Likuma Mess-und Eichgesetz noteikumi, tostarp noteikumi par kalibrēšanu, nodrošina, ka 
noregulētie mērinstrumenti vienmēr darbojas pareizi un atbilst visām citām likuma prasībām, 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/31/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu 
saskaņošanu attiecībā uz neautomātisko svaru pieejamību tirgū Dokuments attiecas uz EEZ, OV L 96, 29.3.2014., 
107.–148. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū, OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
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piemēram, attiecībā uz marķējumu un identifikāciju. Ar kalibrēšanu tiek verificēts, vai tas tā ir.

Saskaņā ar Mess- und Eichgesetz 37. panta 3. punkta otro teikumu var ņemt vērā iesniegtos 
aktuālos testēšanas un verifikācijas rezultātus. Tas var attiekties arī uz ārvalstu verifikācijas vai 
sertifikācijas zīmi, ja vien kalibrēšanas prasības izcelsmes dalībvalstī ir līdzvērtīgas, jo īpaši, ja 
tās paredz līdzvērtīgas kļūdas robežas un kalibrēšanas periodus. 

Ja mērinstruments ir paredzēts lietošanai īpašos klimatiskos apstākļos, tiem jābūt 
salīdzināmiem arī ar prasībām Vācijā. Vācijas valdība uzskata, ka mērinstruments ir pilnībā 
jāpārbauda, ja nav verifikācijas zīmes vai ja ir pierādījumi, ka mērinstruments neatbilst likuma 
prasībām, jo īpaši par metroloģisko precizitāti un aizsardzību.

Vācijas tiesību aktos netiek prasīts noņemt vai anulēt citas izcelsmes dalībvalsts verifikācijas 
vai sertifikācijas zīmi. Tas katrā ziņā parasti netiek darīts. 

Vācijas iestāžu piedāvātais risinājums

Vācijas valdība vienosies ar federālajām zemēm (Länder) par kopīgu pieeju, lai pilnībā 
piemērotu pastāvošo tiesisko regulējumu un gadījumos, kad ir līdzvērtīgs verifikācijas vai 
sertifikācijas marķējums no citas dalībvalsts un ir runa par īstermiņa pārrobežu situāciju, 
neveiktu valsts mēroga kalibrēšanas procesu.

ES tiesību akti 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.) 5. panta 3. punktu, “ja dalībvalstis prasa, lai 
pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu saņēmējs iesniedz sertifikātu, apliecinājumu vai 
jebkādu citu dokumentu, kas pierāda, ka prasība ir izpildīta, tās pieņem jebkuru citas dalībvalsts 
dokumentu, kam ir līdzvērtīgs mērķis vai no kura ir saprotams, ka attiecīgā prasība ir izpildīta. 
Dalībvalstis nevar pieprasīt, lai citas dalībvalsts dokuments tiktu iesniegts kā 
oriģināleksemplārs vai apliecināta kopija, vai apliecināts tulkojums, izņemot gadījumus, kas 
paredzēti citos Kopienas tiesību aktos, vai gadījumus, kad šāda prasība ir pamatota ar sevišķi 
svarīgu iemeslu saistībā ar sabiedrības interesēm, tostarp saistībā ar sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošumu.”.

Procedūru dublēšana no valsts iestāžu puses, jo netiek atzīti periodiskās verificēšanas/ 
kalibrēšanas sertifikāti no citām dalībvalstīm, kā arī nodevas maksāšana un izcelsmes 
dalībvalsts verifikācijas zīmju noņemšana var būt pakalpojumu sniegšanas brīvības 
ierobežojums dalībvalstī attiecībā uz ielu tirgotājiem, kuru uzņēmējdarbība reģistrēta citās 
dalībvalstīs (Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 16. pants, LESD 
56. pants). 

Jānorāda, ka 16. panta 2. punkta f) apakšpunktā ir noteikts: “Dalībvalstis nedrīkst ierobežot 
tāda pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniegšanas brīvību, kas veic uzņēmējdarbību citā 
dalībvalstī, piemērojot jebkuru no šādām prasībām: f) prasības, kuras ietekmē to iekārtu un 
materiālu izmantojumu, kas ir sniegtā pakalpojuma neatņemama sastāvdaļa, ja vien tās nav 
vajadzīgas veselības aizsardzībai un drošībai darbā (...)”.  

Turklāt saskaņā ar minētās direktīvas 16. panta 3. punktu prasības var tikt pamatotas tikai ar 
sabiedriskās kārtības, valsts drošības, veselības aizsardzības vai vides aizsardzības 
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iemesliem — saskaņā ar 16. panta 1. punktu, kas paredz, ka prasībām jābūt nediskriminējošām, 
nepieciešamām un samērīgām attiecībā uz izvirzīto mērķi. Jāatzīmē, ka patērētāju aizsardzība 
netiek minēta starp prasību pamatojumiem4. 

Katrā ziņā attiecīgā valsts pārvaldes prakse nešķiet nepieciešama un samērīga ar izvirzīto mērķi. 
Valsts iestādes varētu, piemēram, ātri verificēt nestacionāros svarus ielu tirdziņā un pārbaudīt 
pievienotos kalibrēšanas sertifikātus, un tikai tad, ja radušās problēmas (piemēram, konstatēta 
neprecizitāte vai trūkst sertifikātu), veikt turpmākus pasākumus.

Secinājums

Pamatojoties uz pieejamo informāciju5, pastāv šaubas, vai attiecīgā valsts pārvaldes prakse ir 
saderīga ar ES tiesību aktiem, proti, Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 
5. un 16. pantu.

Valsts iestādēm ir jāņem vērā verifikācijas un procedūras izcelsmes dalībvalstī un jāizvairās no 
dārgas procedūru dublēšanās. Turklāt prasībām, ko tās nosaka, ir jābūt pamatotām ar spēkā 
esošu sevišķi svarīgu iemeslu saistībā ar sabiedrības interesēm, un tām ir jābūt nepieciešamām 
un samērīgām attiecībā uz izvirzīto mērķi.

Pamatojoties uz līdz šim sniegto informāciju, lūgumrakstā izvirzītais jautājums nešķiet tik 
svarīgs iekšējam tirgum, lai pamatotu lūgumraksta iesniedzēju pieprasīto saskaņošanu. Būtu 
jārod elastīgāks risinājums, kas balstītos uz valstu iestāžu sadarbību un procedūru nedublēšanas 
principa īstenošanu.

4 Sk. ES Tiesas spriedumu lietā C-593/13 Rina, 34. punktu: “Turklāt, kas attiecas uz pakalpojumu brīvu apriti, 
Direktīvas 2006/123 16. panta 3. punktā ir noteikts, ka dalībvalstij, uz kuru pārceļas pakalpojumu sniedzējs, nav 
liegts saskaņā ar 1. punktu noteikt prasības attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu, ja tās ir pamatotas ar sabiedriskās 
kārtības, valsts drošības, veselības aizsardzības vai vides aizsardzības iemesliem.” 
5 Attiecībā uz faktiem lūgumraksta iesniedzēji tiek aicināti sniegt sīkāku informāciju par atbildi no Saksijas 
federālās zemes iestādēm.


