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Priekšlikuma konteksts

Preču iekšējā tirgus izveide ir viens no Eiropas Kopienas mērķiem. Iekšējais tirgus ir telpa bez 
(iekšējām) robežām, kurā saskaņā ar Līguma noteikumiem ir nodrošināta preču, cilvēku, 
pakalpojumu un kapitāla brīva aprite.

Šī ES Komisija priekšlikuma mērķis ir nodrošināt kopēju pamatu infrastruktūrai, kas jau pastāv 
akreditācijas, atbilstības novērtēšanas iestāžu kontroles un tirgus uzraudzības jomā, lai 
kontrolētu preces un uzņēmējus.

Priekšlikuma galvenais mērķis ir nodrošināt preču brīvu apriti saskaņotā telpā. Rezultātā 
Komisija cer, ka mazināsies atšķirīgie valstu noteikumi par tirgū esošajiem ražojumiem, 
nostiprināsies uzticība pārbaužu protokoliem un sertifikācijas/kontroles apliecībām, un tos 
vieglāk akceptēs. 

Komisija nolēma sadalīt priekšlikumus divās daļās: 1) regula, ar ko īsteno akreditāciju un 
tirgus uzraudzību, un 2) lēmums, kurā norādīta nākamo tiesību aktu uzbūve. Regulā noteikta 
vispārējā sistēma, kas pārstrādā un papildina visus esošos tiesību aktus par akreditāciju un 
tirgus uzraudzību. Ar šo regulu negroza spēkā esošos ES tiesību aktus. Lēmumā norādītas 
pamatnostādnes turpmāk pieņemamajiem tiesību aktiem.

Komisijas izceltā CE zīme atkal minēta lēmumā, kur dota tās vienota definīcija. Turklāt 
regulas priekšlikumā Komisija konstatē, ka (cita starpā) ,,šā priekšlikuma mērķis ir [...] 
nodrošināt pienācīgu uzticēšanos [...] it sevišķi [...] CE zīmes izmantošanas režīmam.”

Īpašas problēmas regulas priekšlikumā

Komisijas nodoms panākt labāku regulējumu un tiesību aizsardzību un skaidrāk formulēt 
noteikumus, pārstrādājot jaunās pieejas tiesisko sistēmu, principā ir apsveicams. Standartizētu 
definīciju pielietojumam direktīvās it īpaši jāsekmē labāka saprotamība un lietojuma 
noteiktība.

Augsta patērētāju aizsardzības līmeņa nodrošināšana
Komisijas priekšlikumos nepārprotami norādīts, ka Komisija ierāda galveno vietu brīvai preču 
apritei, turklāt tas ir tikai viens no iekšējā tirgus pīlāriem, kas sekmē izaugsmi un 
konkurētspēju tikai tad, ja ir nodrošināta vajadzīgā patērētāju uzticība (ražojumiem). Barjeru 
nojaukšanai uzņēmējiem un izdevīgāku pamatnoteikumu izveidei uzņēmumiem vienmēr 
jāatspoguļo arī augsts patērētāju aizsardzības līmenis, un augstu patērētāju veselības un 
drošības standartu izveidei vai saglabāšanai, kā arī vides aizsardzībai ir jābūt katras ES 
politikas galvenajam mērķim. Patlaban RAPEX iknedēļas publikācijas vēl atspoguļo citu ainu, 
jo, neraugoties uz tiesiskajām saistībām (kas noteiktas Direktīvā par produktu vispārējo 
drošību [2001/95/EK]) laist tirgū tikai nekaitīgus izstrādājumus, visā Eiropā atrod arvien 
jaunus bīstamus izstrādājumus.

Tādēļ nepietiek tikai ar regulējumu, jāizstrādā un, galvenais, jāpielieto arī tiesību aizsardzībai 
nepieciešamie instrumenti.
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Regulas darbības joma
Šajā Komisijas priekšlikumā paredzēts, ka zināmas politikas daļas ir izslēgtas vai tās ir 
jāizslēdz no jaunās pieejas darbības jomas (piemēram, pārtika, izstrādājumi, kas var nonākt 
saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barība). Taču līdzās tiesiskajām problēmām, kuras radītu 
darbības jomas iespējamā paplašināšana arī uz šīm (un, ļoti iespējams, arī citām) politikas 
daļām, jāpiemin arī patērētāju aizsardzības aspekts, jo jutīgās nozarēs, kas skar veselības 
aizsardzību, ir ārkārtīgi grūti saglabāt un nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, 
izmantojot tikai tehniskas normas (šeit jānorāda uz ļoti sarežģīto Kosmētikas direktīvas 
sistēmu, kur noteikts cilvēka veselību ietekmējošu vielu regulējums).

Komisijas priekšlikumā nav paredzēti pakalpojumi ārpus regulas darbības jomas.

Akreditācija un atbilstības novērtējums
Līdz šim akreditāciju neregulēja Kopienas līmenī, kaut gan to veica un joprojām veic visās 
dalībvalstīs. Tādējādi dalībvalstīs ir izstrādātas dažādas (un savstarpēji atšķirīgas) sistēmas un 
akreditācijas prasības. Regulas priekšlikumā iezīmēta visaptveroša akreditācijas sistēma un 
noteikti tās darbības un organizācijas pamatprincipi Kopienas līmenī.

Paredzēts, ka akreditācija joprojām paliek valsts atbildības jomā, un tāpat arī jāizslēdz 
konkurence starp akreditācijas iestādēm. Neraugoties uz dažiem izņēmumiem, izteikts 
ierosinājums, ka arī atbilstības novērtējuma iestādes (veicot akreditāciju) vērsīsies attiecīgās 
valsts akreditācijas iestādē.

Priekšlikumā nepietiekami skarts kāds nozīmīgs aspekts – kas notiek, ja valsts akreditācijas 
iestādes nepilda pienākumus vai pilda tos nepietiekami? Patlaban paredzēts tikai tas, ka 
pārkāpumu un trūkumu novēršana ir tikai un vienīgi dalībvalstu atbildība.

Eiropas sadarbības akreditācijai (EA) nozīme
Šķiet, ka vēl vairāk paskaidrojumu prasa regulas priekšlikumā aprakstītā EA turpmākā 
nozīme, jo, no vienas puses, paredzēts, ka Komisija uztic EA apjomīgu kompetences jomu 
(kas iet tiktāl, ka EA kā privāta organizācija var izteikt dalībvalstīm plašus norādījumus), bet, 
no otras puses, Komisijas (un dalībvalstu) pilnvaras vai kontroles instrumenti attiecībā pret 
EA šķiet noteikti nepietiekami. Vajadzīgs paskaidrojums arī par EA uzticēto darbību 
turpmāko finansējumu.

Tirgus uzraudzība un muitas iestādes
Pēdējos gados dalībvalstu (par tirgus uzraudzību un pārraudzību) atbildīgajās iestādēs bija 
vērojama nepārtraukta personāla samazināšana. Tā rezultātā jau kopš ilgāka laika preventīvas 
tirgus uzraudzības vietā pastāv drīzāk reaģējoša uzraudzība. Pieņemot šajā regulā izteiktos 
Komisijas priekšlikumus, tirgus pārraudzības izdevumi turpinātu paaugstināties.

Šobrīd Komisija nespēj efektīvi pārbaudīt, vai dalībvalstis pilda tirgus uzraudzības 
pienākumus, un kādā mērā tie tiek pildīti; arī regulas priekšlikumā nav ierosinājumu par 
jauniem vai labākiem kontroles mehānismiem un instrumentiem. Kamēr dalībvalstis 
netuvinās un nekonkretizēs tirgus uzraudzības veidu un apmēru, kā arī sankciju veidu un 
apjomu visā ES, būs grūti īstenot un nodrošināt izstrādājumu nekaitīguma vienotu kvalitātes 
līmeni iekšējā tirgū.
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Valsts iestāžu pienākumi
Šajā priekšlikumā noteiktas plašas pilnvaras dalībvalstīm, kuras tās īsteno ar valsts 
akreditācijas organizāciju, tirgus uzraudzības iestāžu un muitas iestāžu palīdzību. Šo pilnvaru 
īstenošanas veids spēcīgi ietekmēs ne tikai patērētājus, bet arī atsevišķus tautsaimniecības 
dalībniekus. Priekšlikumā skarts pieejamo tiesiskās aizsardzības līdzekļu aspekts gadījumos, 
kas pilnvaras īstenotas nepareizi vai vispār nav īstenotas, taču tas darīts tikai daļēji, 
nepaskaidrojot, kādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi jāpiemēro.

Riska novērtējuma līdzekļi 
Lai paaugstinātu izstrādājumu nekaitīgumu patērētājiem iekšējā tirgū, obligāti jāpastiprina 
riska novērtējuma iespējas.

Jau tagad Kopienā ir pozitīvi piemēri, kā veidot un izlietot līdzekļus kopējam riska 
novērtējumam. Šādus pasākumus šobrīd veic, piemēram, pārtikas nekaitīguma (EFSA), jūras 
drošības (EMSA) un aviācijas drošības (EASA) jomā.


