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Temats: Lūgumraksts Nr. 0472/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. S., par 
darba un vides noteikumiem attiecībā uz trešās valstīs ražotām un ES tirgum 
paredzētām precēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka trešās valstīs ražotām un ES tirgum paredzētām precēm 
un Eiropas Savienībā ražotām precēm ir jāpiemēro vienādi darba un vides noteikumi. Pēc 
lūgumraksta iesniedzēja domām, ražošanas izmaksas trešās valstīs ir zemākas, jo algas tur ir 
mazākas, darba apstākļi — nelabvēlīgāki un vides noteikumi — elastīgāki. Viņš uzskata, ka 
vajadzētu izsniegt sertifikātus, kas apliecinātu ES noteikumu un standartu ievērošanu, un 
izveidot neatkarīgu dienestu, kurš uzraudzītu šo noteikumu un standartu ievērošanu. 
Pārkāpumu gadījumā ražotājiem, importētājiem vai mazumtirgotājiem būtu jāatlīdzina 
zaudējumi vai jānovērš videi nodarītais kaitējums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 7. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Komisijas apsvērumi

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par atšķirībām darba un vides standartos Eiropas 
Savienībā un trešās valstīs, kas eksportē uz ES tirgu. Šajā sakarā Komisija atgādina, ka 
īpašām daudzpusējām organizācijām (piemēram, Starptautiskajai darba organizācijai, 
daudzpusējiem vides nolīgumiem) ir izšķirīga nozīme tādu darba un vides pamatprincipu un 
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noteikumu izveidē, kuri piemērojami starptautiskā līmenī.
Tāpēc šādu principu un noteikumu pieņemšana un to ievērošana ir galvenais elements 
līdzvērtīgu konkurences apstākļu atbalstīšanā globālā līmenī. Piemēram, ar konkrētiem 
daudzpusējiem vides nolīgumiem ir aizliegtas noteiktas vielas, kas kaitīgas videi un cilvēku 
veselībai, tādējādi novēršot jau šādu vielu ražošanu un lietošanu starptautiskā līmenī. Tas 
attiecas arī uz punktu, ko izvirzījis lūgumraksta iesniedzējs, par šādu vielu importu un 
eksportu.
Vienlaikus jāatzīmē, ka spēja paredzēt iekšpolitiku un noteikumus, tostarp attiecībā uz sociālo 
un vides aizsardzību, ir valsts iestāžu pamata prerogatīva, kas neskar iepriekš minēto 
starptautisko standartu ievērošanu.
Komisija arī vēlas uzsvērt, ka jebkura izstrādājuma ražošanas izmaksas ir atkarīgas no 
vairākiem faktoriem, kas sniedzas tālāk par darba un vides noteikumiem, — piemēram, tādi 
faktori kā piekļuve ražošanas izejvielām, pieejamās tehnoloģijas vai finanšu nosacījumi. 
Ilgtspējīga attīstība, ietverot tajā galvenos darba standartus un vides aizsardzību, ir viens no 
galvenajiem ES rīcības mērķiem gan iekšējās, gan ārējās attiecībās.
Šādā nolūkā Komisija arī turpmāk iesaistīsies visos attiecīgos daudzpusējos forumos un ar 
savas politikas dažādo aspektu palīdzību atbalstīs starptautisko noteikumu un standartu 
attīstību un īstenošanu darba un vides jomā visās valstīs.

Saistībā konkrēti ar tirdzniecības attiecībām Komisija arī turpmāk centīsies iekļaut būtiskus 
sociālus un vides noteikumus savos divpusējos tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm. Šie 
noteikumi ietver saistības attiecībā uz būtisku noteikumu ievērošanu, kas ir starptautiski atzīti 
(piemēram, Starptautiskās Darba organizācijas pamatkonvencijas un daudzpusējie vides 
nolīgumi) un kam jānodrošina ciešākas ekonomiskās un tirdzniecības attiecības starp ES un 
tās partnervalstīm.

Visbeidzot, saistībā ar sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi, ko rada uzņēmējdarbība, Komisija 
aktīvi veicina uzņēmēju atbildīgu rīcību, tādējādi sekmējot uzņēmumu starptautiski atzītu 
korporatīvās sociālās atbildības norādījumu un principu attīstību, izplatīšanu un īstenošanu.
Kas attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja ierosinājumu Eiropas Savienībai radīt un ieviest 
sistēmu vietējo dalībnieku radītā sociālā/vides kaitējuma izvērtēšanai un kompensāciju 
administrēšanai trešās valstīs, Komisija uzsver, ka šāda iniciatīva apdraudētu vietējās 
jurisdikcijas ievērošanu attiecīgajā valstī un izraisītu nopietnus jautājumus par tās tiesisko 
pamatu.
Atbalsts vietējo iestāžu spējai attīstīt un ieviest pienācīgus iekšējos noteikumus, šķiet, būtu 
pieņemamāks veids, kā risināt problemātiskas situācijas saistībā ar darba un vides aizsardzību.


