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Ievads

§ Preču brīva aprite vienotā tirgū ir ES konkurētspējas un ekonomiskās izaugsmes 
galvenais virzītājs. Kopienas tehniskie tiesību akti, kas nodrošina preču brīvu 
apgrozību, ir noteikuši ne tikai vienlīdzīgāku spēles laukumu ekonomikas 
dalībniekiem, bet arī augstāku aizsardzības līmeni produktu drošībai un patērētāju 
aizsardzībai.

§ Tomēr šo tehnisko tiesību aktu īstenošana ir radījusi vairākas problēmas. Īpaši tas 
attiecas uz konkurences izkropļojuma risku sakarā ar atšķirīgajiem paņēmieniem, 
dalībvalstīm norādot atbilstības novērtēšanas iestādes, un atšķirīgajām tirgus 
uzraudzības struktūrām, kā arī uzticības un izpratnes trūkumu par CE atbilstības 
zīmēm.

§ Tāpēc Komisijas ierosinātajā iekšējā tirgus preču paketē iekļauto likumdošanas 
pasākumu mērķis ir nodrošināt vienotu sistēmu esošo tirgus uzraudzības infrastruktūru 
uzlabošanai, kā arī noteikt saskaņotas atsauces ar ražojumiem saistītu tiesību aktu 
izstrādei nākotnē.

§ No trijiem preču paketē ierosinātajiem likumdošanas pasākumiem divi priekšlikumi1 ir 
saistīti ar preču saskaņotu jomu, nodrošinot visās dalībvalstīs vienādas obligātās
prasības produktiem un aptverot gandrīz 75% no Eiropas Savienības iekšējās preču 
tirdzniecības apjoma. Viens no priekšlikumiem2 skar preču jomu, uz kuru neattiecas 
saskaņošana, aptverot vidēji 25% no Eiropas Savienības iekšējās preču tirdzniecības 
apjoma. 

§ Attiecībā uz ,,saskaņoto jomu” Komisija izvēlējusies iespēju sadalīt savu priekšlikumu 
divos atsevišķos juridiskos tekstos: 

1. regula, ar ko nosaka vispārīgo sistēmu, kas izsmeļ esošos tiesību aktus attiecībā 
uz akreditāciju un tirgus uzraudzību;

2. lēmums, ar ko nosaka kopīgos elementus nākotnes tiesību aktiem saskaņotā 
preču jomā līdz ar to īstenošanas pamatnostādnēm.

§ Šis darba dokuments attiecas uz priekšlikumu lēmumam par ražojumu tirdzniecības 
vienotu sistēmu, kas apvieno saskaņotus tiesiskos instrumentus, kurus varētu piemērot 
neatkarīgi no izmantotās likumdošanas tehnikas (tā sauktās ,,vecās” un ,,jaunās” 
pieejas likumdošana). 

  
1 COM (2007) 53 galīgā redakcija: priekšlikums lēmumam par ražojumu tirdzniecības vienotu sistēmu un COM 
(2007) 37 galīgā redakcija: priekšlikums regulai, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības 
attiecībā uz ražojumu tirdzniecību. 
2 COM (2007) 36 galīgā redakcija: priekšlikums regulai, ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos 
noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem ražojumiem, un ar ko atceļ Lēmumu 3052/95/EK.
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§ ,,Vecā” pieeja pret ,,jauno” pieeju: jomā, uz kuru attiecas saskaņošana, var izmantot 
divas atšķirīgas likumdošanas tehnikas: 1) ,,jauno” pieeju3, kad Kopienas tiesību akti 
aprobežojas ar to, ka tajos definē pamatprasības attiecībā uz tādām jomām kā 
veselība, drošība, patērētāju aizsardzība un vides aizsardzība. Tehniskās 
specifikācijas standartu veidā nodrošina produktu atbilstību noteiktajām 
pamatprasībām, un 2) ,,veco” pieeju, ar kuru Kopienas tiesību akti nosaka visas precīzi 
izstrādātās tehniskās prasības.

§ Jaunā pieeja ir plaši atzīta kā labs vienkāršākas un elastīgākas likumdošanas tehnikas
piemērs un, pieņemot tikai 25 direktīvas, tā panākusi vidēji 60% produktu brīvu apriti 
Eiropas Savienībā. Salīdzinājumā ar šo rādītāju vecā pieeja ietver ap 600 direktīvām 
un aptver vidēji 10% no produktu aprites Eiropas Savienībā. 

Apspriežamie jautājumi

Referents vēlas izvirzīt vairākus sākotnējai apspriešanai paredzētus jautājumus, kas ir nopietni 
jāizvērtē: 

Juridiskā instrumenta izvēle

Viens no galvenajiem jautājumiem ir tas, vai priekšlikums lēmumam patiešām ir piemērots 
juridiskais instruments, lai nodrošinātu saskaņotību nākotnes nozaru tiesību aktiem
saskaņotajā jomā. Referents vēlētos apsvērt, vai tā vietā regulā vajadzētu iekļaut iespējami 
vairāk noteikumu, lai nodrošinātu to īstenošanu un izpildi iespējami agrākajā posmā. 

Saskaņotība ar regulas priekšlikumu

Jebkurā gadījumā ziņojuma projekts par ierosināto lēmumu ir precīzi jāsaskaņo ar ziņojuma 
projektu par regulas priekšlikumu, ar ko nosaka prasības akreditācijai un tirgus uzraudzībai
saistībā ar preču tirdzniecību (COM(2007)0037). Referentam vajadzēs novērtēt, vai abos 
tekstos lietotajā terminoloģijā un definīcijās nav pārklāšanās vai neatbilstību. 

Sabiedrības interešu aizsardzības līmenis (2. pants)

Ierosinātais lēmums paredz, ka nākotnes nozaru tiesību aktiem saskaņotajā jomā ir 
jāpamatojas uz ,,jaunās” pieejas metodi un tikai gadījumā, ja šī pieeja (tiesību aktos nosakot
tikai pamatprasības) nav iespējama vai ,,nav piemērota”, var izmantot ,,veco” likumdošanas 
pieeju (tiesību aktos precīzi izklāstot specifikācijas). 

Referents uzskata, ka ir papildus jāizvērtē demokrātiskās kontroles sekas. Priekšnoteikumi, 
kas pamato ,,jaunās” vai ,,vecās” pieejas izvēli, tāpēc ir papildus jāizvērtē, jo īpaši attiecībā uz 
to, ko šajā sakarā nozīmē ,,nav iespējams” vai ,,nav piemērots”.

Uzņēmēju pienākumi (2. nodaļa)

  
3 Padomes 1985. gada 7. maija rezolūcija, kas attiecas uz jauno pieeju tehniskai saskaņošanai un standartizācijai. 
Līdz šim ir pieņemtas 25 jaunās pieejas direktīvas.
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Viens no galvenajiem jautājumiem šajā lēmuma priekšlikumā ir uzņēmēju – ražotāju, 
pilnvaroto pārstāvju, importētāju vai izplatītāju – juridiskie pienākumi un atbildība, laižot 
tirgū savus ražojumus, kā arī viņu tiesības piekļūt tirgum. Šajā kontekstā nediskriminācija
uzņēmēju vidū kā galvenais iekšējā tirgus princips ir jāietver tiesību aktos un pilnībā jāīsteno 
dalībvalstīs. 

Turklāt tiesību aktiem, kas paredz uzņēmēju juridiskos pienākumus, ir jānodrošina 
saskaņotība ar proporcionalitātes noteikumiem, proti, ir jānodrošina, ka uzņēmējiem radītais 
administratīvais slogs ir proporcionāls izvirzītajiem mērķiem. 

CE zīmes loma (17. pants)

Uzliekot produktam CE zīmi, ražotājs apstiprina ražojuma atbilstību pamatprasībām, kas
noteiktas direktīvās, kuras piemēro saskaņā ar ,,jauno” pieeju. Ražojumam ar CE zīmi ir 
priekšrocības attiecībā uz brīvu apriti vienotā tirgū. Jaunākie pētījumi liecina, ka lielai daļai 
patērētāju, jo īpaši mazāk izglītoto patērētāju, ir vāja izpratne par iegādāto ražojumu CE zīmes 
lomu un nozīmi4: to bieži var uzskatīt par norādi ražojuma izcelsmei vai pierādījumu, ka 
ražojums ir pārbaudīts un apstiprināts attiecīgajā valsts uzraudzības iestādē. Turklāt CE zīme 
ir kritizēta tās uzticamības trūkuma dēļ, tā kā ražojumi ar CE zīmi dažkārt neatbilst 
likumdošanai.

Referentam ir jāapsver, vai šis lēmuma priekšlikums ir vispiemērotākais juridiskais 
instruments, lai nodrošinātu pastiprinātu izpratni par CE zīmi. Turklāt ir jāizvērtē, vai 
vajadzīgs jāpastiprina ticamība un uzticēšanās CE zīmei.

Atbilstības novērtēšanas iestāžu pilnvarošana (4. nodaļa)

Atbilstības novērtēšanas iestāžu definīcija un nozīme ir rūpīgi jāizskata un jānovērtē 
ierosinātās regulas kontekstā. 

Pilnvarojošās iestādes (19. pants)

Ir jāprezicē jautājums par to, vai pilnvarojošai iestādei, kā noteikts 19. pantā, ir jābūt 
neatkarīgai administratīvai iestādei vai drīzāk atbildīgās ministrijas struktūrvienībai, tā kā 
pastāv drauds, ka var notikt administratīvo struktūru pārklāšanās, tādējādi radot kaitējumu 
pilnvarošanas procedūrā iesaistītajām pusēm, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Prasības pilnvarotajām iestādēm (22. pants)

Prasības, kādas piemērojamas atbilstības novērtēšanas iestādei, precīzi izklāstītas 22. panta 2.-
11. punktā. Ir rūpīgi jāpārbauda šo daudzo precīzi noteikto prasību saskaņotība, kā arī 
pārredzamības principa piemērošana.

Kopienas drošības procedūras (36.-37. pants)

  
4 CE – Pētījums par patērētāju un mazumtirgotāju izpratni par CE zīmi, Zviedrijas Tirdzniecības izpētes institūts 
(2004. g.). 
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Šī nodaļa apskata riska novērtējumu un iespējamās darbības tādos gadījumos, kad likumiski 
ražojumi var radīt apdraudējumu, jo īpaši - apdraudēt cilvēku veselību un drošību vai citus ar 
sabiedrības interešu aizsardzību saistītus jautājumus. Valsts un Kopienas drošības procedūru 
darbība būs obligāta prasība, lai nodrošinātu patērētājiem un pilsoņiem augstākā līmeņa 
aizsardzību. Dalībvalstīm nedrīkst būt atļauts neievērot šīs procedūras, kā rezultātā varētu tikt 
izveidotas nevajadzīgas tirgus barjeras, kas ir pretrunā ar iekšējā tirgus principiem.


