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1.

PROBLĒMAS FORMULĒJUMS
Vispārīgas problēmas ar produktu saskaņošanas direktīvām...
Vairāk nekā 30 gadu ilgā laika posmā ES ir izstrādājusi prasības “tehniskās
saskaņošanas” direktīvās attiecībā uz daudziem dažādiem produktiem, tostarp
iekārtām, automobiļiem, rotaļlietām, elektroierīcēm, liftiem utt. Šiem tiesību aktiem
ir divi mērķi. No vienas puses, tie nodrošina, lai Eiropā pieejamie produkti augstā
līmenī atbilstu sabiedrības interesēm veselības un drošuma, patērētāju aizsardzības
vai vides aizsardzības jomā. No otras puses, tie nodrošina produktu brīvu apriti,
aizstājot valsts noteikumus ar vienotu, visās ES dalībvalstīs piemērojamu nosacījumu
kopumu attiecīgo produktu tirdzniecībai1.
Izvērtējumu par pieredzi, kas gūta ar esošajiem tiesību aktiem saskaņotajā jomā, it
īpaši ar jauno pieeju, sāka 2004. gadā. Šā izvērtējuma vispārīgais secinājums bija, ka
ar tiesību aktiem lielā mērā izdevies liberalizēt preču tirdzniecību un noteikt stingras
prasības, kas nodrošina produktu drošumu. Tomēr tajā atklāja arī vairākus trūkumus,
t. i., liels skaits prasībām neatbilstošu produktu joprojām nonāk tirgū, atsevišķu
paziņoto struktūru2 sniegums ir neapmierinošs, un tiesību aktos sastopamas
neatbilstības, kuru dēļ to piemērošana ražotājiem un iestādēm bijusi pārāk sarežģīta.
… un noteiktie vispārīgie risinājumi
Lai novērstu šos trūkumus, preču paketes ietvaros tika pieņemts “Jaunais tiesiskais
regulējums” (JTR). Tajā ietilpst divi savstarpēji papildinoši instrumenti:
• Regula (EK) Nr. 765/2008 par akreditāciju un tirgus uzraudzību (JTR regula)3;
• Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu (JTR
lēmums)4.
Abi instrumenti nostiprina un papildina esošos noteikumus un uzlabo to
piemērošanas veidu un īstenošanu praksē gan uzņēmumos, gan iestādēs.
Ar regulu ieviesa noteikumus par akreditāciju un prasības attiecībā uz tirgus
uzraudzības organizāciju un veikšanu, kā arī trešo valstu izcelsmes produktu
kontroli. Minēto regulu sāka piemērot no 2010. gada 1. janvāra.
Lēmumā ietilpst teksta paraugs, kas paredzēts tam, lai stiprinātu dažādus ES plaši
izmantotus produktu jomas tiesību aktu noteikumus (piemēram, attiecībā uz
definīcijām, uzņēmēju saistībām, paziņotajām struktūrām, drošības mehānismiem
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ES politikas attīstība tehniskās saskaņošanas jomā ir sīkāk izklāstīta ietekmes novērtējumā, kas
pievienots
Jaunajam
tiesiskajam
regulējumam.
SEC(2007) 173,
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2007/sec_2007_0173_en.pdf.
Laboratorijas un sertifikācijas vai inspekcijas struktūras, par kuram dalībvalstis ziņo Komisijai.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka
akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu
(EEK) Nr. 339/93, OV L 218, 13.8.2008.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu
tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK, OV L 218, 13.8.2008.
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utt.) un lai tiesību akti praksē darbotos efektīvāk. Ar to ieviesti arī jauni aspekti,
piemēram, importētāju saistības, kas ir ļoti būtiskas, lai uzlabotu produktu drošumu
tirgū.
Tomēr atšķirībā no regulas lēmumam nav tiešu tiesisku seku attiecībā uz
uzņēmējiem, indivīdiem vai dalībvalstīm. Tas izveidots kā “darba rīku kopums”
turpmākiem tiesību aktiem. Pieņemot šo lēmumu, Parlaments, Padome un
Komisija ir apņēmušies cik iespējams izmantot tajā iekļautos noteikumus turpmāku
tiesību aktu izstrādē, lai pēc iespējas uzlabotu regulatīvās sistēmas saskaņotību5. Lai
lēmuma noteikumiem būtu praktiska iedarbība, tie ir jāiestrādā esošos un jaunos
produktu jomas tiesību aktos.
Konkrēts saskaņošanas direktīvu kopums
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija ir atlasījusi konkrētu saskaņošanas direktīvu
kopumu, kuras var pielāgot JTR lēmumam kā “paketi” (t. i., atšķirībā no atsevišķiem
pielāgošanas procesiem, ko veic vienlaikus ar plašāku pārskatīšanu6). Attiecīgās
desmit direktīvas ir šīs:
– Civilo sprāgstvielu direktīva: Direktīva 93/15/EEK par noteikumu saskaņošanu
attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un
pārraudzību;
– ATEX direktīva: Direktīva 94/9/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu
attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai
sprādzienbīstamā vidē;
– Liftu direktīva: 1995. gada 29. jūnija Direktīva 95/16/EK par dalībvalstu tiesību
aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem;
– Spiediena iekārtu direktīva (PED): Direktīva 97/23/EK par dalībvalstu
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām;
– Mērinstrumentu
mērinstrumentiem;

direktīva

(MID):

Direktīva 2004/22/EK

par

– Elektromagnētiskās savietojamības direktīva (EMC): Direktīva 2004/108/EK
par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko
savietojamību, un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu;
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Lēmuma Nr. 768/2008/EK 2. pantā (Priekšmets un darbības joma) teikts: “Šajā lēmumā ir izklāstīta
vispārējo principu un atsauces noteikumu kopīgā sistēma, kas attiecas uz to Kopienas tiesību aktu
izstrādi, ar kuriem saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus (“Kopienas saskaņošanas tiesību akti”).
Kopienas saskaņošanas tiesību aktos izmanto vispārējos principus, kas noteikti šajā lēmumā, un I, II un
III pielikuma attiecīgos atsauces noteikumus. Tomēr Kopienas tiesību akti var atšķirties no šiem
vispārējiem principiem un atsauces noteikumiem, ja tas ir lietderīgi attiecīgās nozares īpatnību dēļ, jo
īpaši ja jau pastāv visaptverošas tiesību normu sistēmas.”
Atsevišķas pielāgošanas, ko veic līdz ar nozarei specifisku elementu pārskatīšanu (piemēram, produktu
prasībām vai testēšanas metodēm), piemēri ir Direktīva par atpūtas laivām, Direktīva par
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem vai RTTI direktīva.
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– Zemsprieguma direktīva (LVD): Direktīva 2006/95/EK par dalībvalstu tiesību
aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās
sprieguma robežās;
– Pirotehnisko izstrādājumu direktīva: Direktīva 2007/23/EK par pirotehnisko
izstrādājumu laišanu tirgū;
– Neautomātisko svaru direktīva
neautomātiskiem svariem;

(NAWI):

Direktīva 2009/23/EK

par

– Vienkāršu spiedtvertņu
vienkāršām spiedtvertnēm.

(SPVD):

Direktīva 2009/105/EK

par

direktīva

Direktīvās, uz kurām attiecas šī iniciatīva, ir izklāstītas prasības, kas nodrošina, lai
produkti tiktu izstrādāti un ražoti tā, lai tie neapdraudētu patērētāju vai citu lietotāju
veselību un drošību, lai tie sniegtu precīzus mērījumu rezultātus (mērinstrumenti) vai
lai tie neradītu elektromagnētiskus traucējumus (elektromagnētiskās savietojamības
direktīva).
Direktīvas attiecas uz šādām ekonomikas nozarēm: elektroiekārtas un elektropreces
(LVD un/vai EMC), iekārtas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē
(ATEX), spiediena iekārtas (SPVD vai PED), mērinstrumenti (MID vai NAWI),
civilās sprāgstvielas, lifti un pirotehnikas izstrādājumi.
Vispārīgas problēmas ietekmē arī šo konkrēto direktīvu kopumu
Šajā ietekmes novērtējumā izskatīts, cik lielā mērā produktu saskaņošanas tiesību
aktos konstatētās problēmas ietekmē arī šīs 10 direktīvas un vai to pielāgošana ar
JTR lēmumu izveidotajai jaunajai sistēmai būtu attiecīgajām nozarēm labvēlīga.
Problēmas ar neatbilstību direktīvu prasībām kopumā konstatētas visās attiecīgajās
nozarēs, bet atsevišķās nozarēs (un produktu kategorijās) šīs problēmas ir
nopietnākas nekā citās. Kopumā 92 % uzņēmēju, kas piedalījās sabiedriskajā
apspriešanā, uzskata, ka viņu nozari ietekmē neatbilstība.
Neatbilstības var kaitēt produktu lietotājiem, lai gan riski atšķiras atkarībā no
produkta veida. Piemēram, LVD darbības jomā esoši bojāti projekti vai radīt
elektrošoka vai apdegumu risku. Elektroiekārtas, kas neatbilst EMC pamatprasībām,
var radīt elektromagnētiskus traucējumus, kas ietekmē citu aparātu pareizu darbību
(TV, radio un telekomunikāciju tīklu), un var nedarboties, kā paredzēts. Rūpniecības
spiediena iekārtu, piemēram, katlu vai reaktora tilpņu, sprādziens ķīmiskā rūpnīcā
var radīt nopietnas traumas un nodarīt būtiskus kaitējumus apkārtējām
infrastruktūrām. Mērinstrumentu neatbilstības dēļ mērījumu rezultāti var būt
nepareizi, tādējādi nodarot finansiālu kaitējumu gala lietotājiem.
Turklāt neatbilstība nelabvēlīgi ietekmē prasības ievērojošo uzņēmumu
konkurētspēju. Uzņēmēji, kas neievēro prasības, var gūt būtiskas priekšrocības
izmaksu ziņā (piemēram, izvairoties no dārgām atbilstības novērtēšanas procedūrām)
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salīdzinājumā ar tiem, kuri ievēro noteikumus7. Nozarēs, kurās ir spēcīga konkurence
no importētu zemu cenu produktu puses, Eiropas rūpniecība ir nelabvēlīga pozīcijā.
87 % uzņēmēju, kas piedalījās sabiedriskajā apspriešanā, uzskata, ka viņi cieš no
negodīgas konkurences šo apstākļu dēļ.
Būtisks neatbilstības iemesls ir tas, ka tirgus uzraudzība ES nav efektīva. Šis uzskats
ir kopīgs daudzām ieinteresētajām personām. Iestādēm konkrētas grūtības sagādā
neatbilstošu produktu un to piegādātāju izsekojamība, īpaši attiecībā uz trešo valstu
izcelsmes produktiem.
Papildu iemesls ir tas, ka produktu direktīvās paredzētās saistības ir vērstas uz
ražotājiem, bet importētāji un izplatītāji neveic vajadzīgās pārbaudes, lai nodrošinātu,
ka tie nepiegādā neatbilstošus produktus. Viņi paļaujas uz to, ka nodrošināt produkta
atbilstību ir ražotāju uzdevums, un nepārbauda, vai ražotājs to izdarījis rūpīgi. Lai to
novērstu, dalībvalstis valsts tiesību aktos ir ieviesušas saistības importētājiem un
izplatītājiem, taču tās katrā valstī ir citādas, tāpēc, saskaroties ar neatbilstošiem
produktiem, pieejas ir atšķirīgas.
Astoņās no desmit attiecīgajām direktīvām paredzēts, ka “paziņotajām
struktūrām”8 jāsertificē produkti pirms to laišanas tirgū9. Tādējādi paziņotajām
struktūrām ir liela nozīme tirgū esošo produktu drošuma un atbilstības
nodrošināšanā. Tomēr bijušas problēmas ar dažu struktūru sniegto pakalpojumu
kvalitāti. Šis viedoklis bija kopīgs 68 % paziņoto struktūru, 84 % uzņēmēju, kuri
izmanto paziņotās struktūras, un 53 % publisko iestāžu, kas piedalījās sabiedriskajā
apspriešanā.
Viens no iemesliem ir tas, ka paziņotajām struktūrām nav vajadzīgās kompetences,
lai pienācīgi veiktu atbilstības novērtēšanu. Cits iemesls ir tas, ka atsevišķas
struktūras novērtējumā vai pieteikumu procedūrās neiegulda vajadzīgās pūles, lai tās
varētu izsniegt sertifikātus par daudz zemākām cenām. Piemēram, likvidējot vai
samazinot pārbaudes uz vietas vai piemērojot mazāk stingras prasības attiecībā uz
periodisko revīziju/inspekciju biežumu, var ievērojami samazināt novērtējumu
izmaksas.
Trešā novēršamā problēma ir nekonsekvence, kas pakāpeniski izveidojusies esošajos
produktu tiesību aktos, jo direktīvas laika gaitā attīstījušās. Piemēram, tiek lietota
atšķirīga terminoloģija, lai apzīmētu konceptus, kas visās direktīvās ir kopīgi
(atbilstības novērtēšanas procedūras, definīcijas un drošības klauzulas). Reizēm
definīcijas un tiesiskie noteikumu dara iespējamas atšķirīgas interpretācijas, un tas
rada tiesisku nenoteiktību un pārpratumus, īpaši, ja divas vai vairākas direktīvas tiek
piemērotas vienlaikus. Piemēram, daudziem mērinstrumentiem ir jāatbilst arī EMC
prasībām. Atsevišķiem pirotehnikas izstrādājumiem ir jāatbilst arī LVD un EMC
prasībām.
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Citāts no anketas atbildēm: “Eksperti aplēsuši, ka regulās paredzēto drošības un administratīvo prasību
izpilde var veidot līdz pat piektajai daļai no ražošanas izmaksām. Kamēr nav efektīvu īstenošanas
mehānismu, daži ražotāji var “izvēlēties vieglāko ceļu” un tirgot neatbilstošus produktus.”
Šīs struktūras ir atbilstības novērtēšanas struktūras, kas testē, inspektē un sertificē produktus. Tās sauc
par “paziņotajām struktūrām”, jo dalībvalstis par tām paziņo Komisijai.
Elektrotehnikas nozarē paziņoto struktūru loma ir cita. Piemēram, saskaņā ar EMC direktīvu paziņoto
struktūru iesaistīšana atbilstības novērtēšanas procedūrā ir brīvprātīga.
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2.

SUBSIDIARITĀTES ANALĪZE
Šī iniciatīva attiecas uz preču iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Šajā jomā ES darbības
pamatā ir LESD 114. pants. Šajā kontekstā apskatītos aspektus jau regulē desmit
attiecīgās direktīvas, lai gan tās efektīvi nenovērš konstatētos trūkumus vai –
attiecībā uz nekonsekvenci – iespējams, ir problēmas pamatā. Šo problēmu
risināšanai valsts līmenī veikto pasākumu rezultāti radījuši atšķirīgas valsts pieejas
attiecībā uz uzņēmējiem un riskiem, kas rada preču brīvas aprites šķēršļus. Tāpēc ir
lietderīgi rīkoties ES līmenī.

3.

MĒRĶI
Šai iniciatīvai ir trīs galvenie mērķi. Pirmais mērķis ir panākt, lai produkti ES tirgū
būtu droši un atbilstu visām prasībām, kas nodrošina sabiedrības interešu aizsardzību
augstā līmenī (veselību un drošību, elektromagnētisko savietojamību, precīzus
mērījumus). Konkrētais mērķis ir samazināt tirgū pieejamu neatbilstošu produktu
skaitu, nodrošinot iestādēm efektīvākus rīkus tirgus uzraudzības kontroļu veikšanai
un paziņoto struktūru darbības pārraudzībai.
Otrais mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību, nodrošinot, lai attieksme pret
neatbilstošiem produktiem un uzņēmējiem, kas neievēro prasības, būtu vienlīdzīga,
un lai paziņotās struktūras visā ES tirgū tiktu vērtētās vienādi.
Visbeidzot iniciatīvas mērķis ir vienkāršot produktu regulatīvo vidi.

4.

POLITIKAS RISINĀJUMI
Ņemot vērā šīs iniciatīvas konkrēto kontekstu, kas paskaidrots 1. punktā, šajā
ietekmes novērtējumā apskatīts ierobežots risinājumu skaits. Mērķis ir noteikt, vai
attiecīgajās direktīvās vajadzētu izmantot JTR lēmuma pasākumus, un, ja atbilde ir
apstiprinoša, novērtēt, vai pielāgošana lēmumam būtu jāveic, izmantojot tiesiskus vai
netiesiskus līdzekļus. Izrietošie risinājumi ir šādi.
– 1. risinājums: politika nemainās. Šis risinājums nozīmē, ka pašreizējā situācija
netiek mainīta.
– 2. risinājums: pielāgošana JTR lēmumam, izmantojot netiesiskus līdzekļus.
Otrais risinājums paredz netiesisku instrumentu kopumu, kas rosinātu brīvprātīgu
visu vai atsevišķu JTR lēmumā paredzēto risinājumu piemērošanu. To varētu
pasniegt arī kā “labāko praksi” vadlīniju dokumentos un attiecīgās puses tiktu
rosinātas to izmantot. Praksē šis risinājums būtu “brīvprātīga” pielāgošana JTR
lēmumam.
– 3. risinājums: pielāgošana JTR lēmumam, izmantojot tiesiskus līdzekļus. Šis
risinājums paredz attiecīgo direktīvu grozīšanu, tādējādi izmantojot JTR lēmumā
izklāstītos pasākumus.
Attiecībā uz 2. un 3. risinājumu JTR lēmumā paredzētos pasākumus var apkopot
šādi.
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5.

(1)

Pasākumi, kas paredzēti neatbilstības problēmu risināšanai:

•

Importētāju un izplatītāju pienākums pārbaudīt, vai uz produktiem ir CE zīme,
tiem pievienoti vajadzīgie dokumenti un uz tiem ir izsekojamības informācija.
Importētājiem uzliek papildu pienākumus;

•

ražotāju pienākums nodrošināt instrukcijas un drošības informāciju valodā, ko
patērētāji un gala lietotāji saprot bez grūtībām, kā arī veikt paraugu testēšanu
un produktu uzraudzību;

•

izsekojamības prasības visā izplatīšanas ķēdē: ražotājiem un importētājiem uz
produktiem jānorāda nosaukums un adrese; ikvienam uzņēmējam jāspēj
informēt iestādes par to, no kā viņš nopircis produktu un kam to piegādājis;

•

drošības klauzulas procedūras reorganizācija (tirgus uzraudzība), lai skaidrāk
norādītu, kā attiecīgās izpildes iestādes tiek informētas par bīstamiem
produktiem, un nodrošinātu, lai visās dalībvalstīs tiktu veikti vieni un tie paši
pasākumi saistībā ar attiecīgo produktu.

(2)

Pasākumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu paziņoto struktūru veiktā darba
kvalitāti:

•

paziņošanas prasību pastiprināšana paziņotajām struktūrām (ieskaitot
apakšlīgumu slēdzējus un filiāles), piemēram, objektivitāte, kompetence veikt
savu darbu un piemērot koordinācijas grupu izstrādātos norādījumus;

•

pārskatīta paziņošanas kārtība: dalībvalstīm, kas paziņo par struktūru, ir
jāiekļauj informācija par šīs struktūras kompetences novērtējumu. Citas
dalībvalstis noteiktā termiņā var paust iebildumus pret paziņošanu;

•

prasības paziņojošām iestādēm (t. i., valsts iestādēm, kuras atbild par paziņoto
struktūru novērtēšanu, paziņošanu un uzraudzību), tostarp objektivitāte un
taisnīgums to darbības īstenošanā;

•

informēšanas pienākumi: paziņotajām struktūrām ir jāinformē paziņojošās
iestādes par sertifikātu atteikumiem, ierobežojumiem, apturēšanu vai
atsaukšanu.

(3)

Pasākumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu lielāku konsekvenci starp direktīvām:

•

bieži lietotu definīciju un terminoloģijas pielāgošana;

•

atbilstības novērtēšanas procedūru tekstu pielāgošana.

IETEKMES NOVĒRTĒJUMS
Ietekmes novērtējuma ziņojumā risinājumu ekonomiskā ietekme ir apskatīta attiecībā
uz iekšējo tirgu, konkurētspēju, uzņēmēju vai paziņoto struktūru izmaksām un
administratīvo slogu, kā arī ietekmi uz publiskām iestādēm un
patērētājiem/lietotājiem. Ziņojumā apskatīta arī sociālā ietekme uz sabiedrības
veselību un drošību, kā arī uz regulatīvās vides vienkāršošanu.

LV
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Lai gan netiek īstenota nekāda papildu politikas iniciatīva, domājams, ka
risinājumam, kurā politika netiek mainīta, būtu labvēlīga ietekme uz jau iesaistītajām
nozarēm, jo JTR regula tiek pakāpeniski īstenota, un tas stiprina tirgus uzraudzības
iestāžu pilnvaras. Tam ir labvēlīga ietekme uz nosprausto mērķi samazināt
neatbilstību, un tas rada priekšrocības gan uzņēmumiem, kuri ievēro prasības
(konkurētspēja), gan lietotājiem (ekonomikas un drošības ietekme). JTR regula
palīdz arī publiskām iestādēm pildīt savus uzdevumus jomā, kas saistīta ar dažu
atbilstības novērtēšanas struktūru paziņošanu un pārraudzību (t. i., to, kuras izmanto
akreditāciju). Tomēr šim risinājumam nav reālas ietekmes uz iekšējo tirgu vai
regulatīvās vides vienkāršošanu.
Risinājumam, kas paredz pielāgošanu JTR lēmumam ar netiesiskiem līdzekļiem,
domājams, būtu labvēlīga ietekme uz visām ieinteresētajām personām. Piemēram,
importētāju un izplatītāju pienākumu skaidrāka norādīšana un konkrētu
izsekojamības prasību ieviešana sekmētu vienlīdzīgu attieksmi pret iesaistītajām
pusēm (labvēlīga ietekme uz iekšējo tirgu); tā arī iestādēm nodrošinātu efektīvākus
rīkus neatbilstības novēršanai un tādējādi mazinātu negodīgu konkurenci
(konkurētspēja) un lietotāju riskus (ekonomikas un drošības ietekme). Tomēr saskaņā
ar otro risinājumus JTR lēmuma noteikumi būtu tikai nesaistoša “labākā prakse”, un
to īstenošana būtu pilnībā atkarīga no dažādo ieinteresēto personu brīvprātīgas
apņemšanās. Tas rada nopietnas šaubas par to, vai paredzēto labvēlīgo ietekmi
faktiski būs iespējams panākt un radīt patiesu pievienoto vērtību salīdzinājumā ar
risinājumu bez politikas pārmaiņām10.
Saskaņā ar risinājumu, kas paredz JTR lēmuma pielāgošanu, izmantojot tiesiskus
pasākumus, JTR lēmuma noteikumi kļūtu par daļu no piemērojamiem nozares tiesību
aktiem. JTR lēmuma noteikumi būtu saistoši pienākumi, par kuru pildīšanu atbildētu
Komisija un valsts iestādes. Tas nodrošinātu spēcīgas garantijas, ka pielāgošanas
labvēlīgā ietekme faktiski īstenojas.
Ieinteresētās personas lielā mērā atbalsta šo labvēlīgās ietekmes analīzi. Piemēram,
73–76 % vispārīgo uzņēmēju un mazo un vidējo uzņēmumu, kas piedalījās
sabiedriskajā apspriešanā, uzskata, ka viņu saistību skaidrāka norādīšana un tirgus
uzraudzības procedūras palīdzēs aizsargāt ES uzņēmumu konkurētspēju. Līdzīgi
vairākums ieinteresēto personu11 piekrīt, ka šī politikas darbība palīdzēs aizsargāt
sabiedrības veselību un drošību.
Paredzams, ka tiesisko pasākumu pielāgošana būtiski neietekmēs uzņēmumu un
paziņoto struktūru izmaksas. Lielākā daļa uzņēmēju pienākumu papildina esošos
pienākumus vai kodificē, kāda prakse uzskatāma par normālu atbildīga/prasības
ievērojoša uzņēmuma praksi atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem. Līdzīgi
prasības attiecībā uz paziņotajām struktūrām pilnībā atbilst attiecīgo kritēriju

10

11
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Šajā ziņā būtiski norādīt, ka pašreizējās vadlīnijas, kas iekļautas “Zilajā ceļvedī” (Guide to the
implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach, Eiropas Komisija,
1999. gada septembris), jau norāda uz uzņēmēju pienākumiem, kas pēc tam sīkāk paskaidroti Lēmumā
Nr. 768/2008/EK. Tomēr “Zilais ceļvedis” nav saistošs, tāpēc ar to nav bijis pietiekami, lai risinātu
konstatētās problēmas.
58–78 % uzņēmēju, 72–78 % paziņoto struktūru, 58–62 % iestāžu un aptuveni 72–79 % lietotāju, kas
piedalījās apspriešanā (izņemot mērinstrumentu nozari).
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noteikšanas standartiem par atbilstības novērtēšanas struktūru novērtēšanu12. Ir
iespējama vispārīga ietekme uz izmaksām saistībā ar importētāju/izplatītāju
izmaksām un izsekojamību, taču to uzskata par mērenu. 55 % vispārīgo uzņēmēju un
30–33 % mazo un vidējo uzņēmumu, kas piedalījās sabiedriskajā apspriešanā,
uzskata, ka šo pienākumu pielāgošana mēreni palielinās izmaksas, savukārt 12 % un
attiecīgi 27 % uzskata, ka izmaksas nepalielināsies vai to pieaugums būs niecīgs.
Ņemot vērā šīs iniciatīvas skarto produktu daudzveidību, nav iespējams veikt
kvantitatīvas aplēses.
Ietekmes novērtējuma beigās nebija pamata domāt, ka izraudzītais risinājums varētu
radīt nesamērīgu slogu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
Konstatētas atsevišķas ar īstenošanu saistītas izmaksas publiskajām iestādēm, īpaši
attiecībā uz nepieciešamību atkārtoti paziņot par atbilstības novērtēšanas struktūrām
atbilstoši JTR lēmumam. Tomēr atkārtoto paziņojumu skaits, par kuru atbild katra
kompetentā iestāde, ir ierobežots (izņemot iestādes, kuras atbild par
neautomātiskajiem svariem, bet tikai divās valstīs). Jebkurā gadījumā Komisija
ieviesīs konkrētu pārejas pasākumu, kas atvēlēs laiku atkārtotai paziņošanai pirms
direktīvu vispārējās piemērošanas datuma.
6.

RISINĀJUMU SALĪDZINĀJUMS
Risinājums, kurā politika netiek mainīta, ir tikai daļēji efektīvs attiecībā uz šīs
politikas intervences mērķiem. Turklāt tas neatbilst politiskajām saistībām, kuras ir
JTR lēmuma pamatā.
Risinājums, kurā pielāgošanu veic, izmantojot netiesiskus pasākumus, varētu būt
efektīvāks nekā pirmais risinājums, jo principā tas ietver visus mērķus, izņemot
vienkāršošanu. Tomēr tas negarantē labvēlīgu ietekmi, jo iespējas panākt tā pildīšanu
ir vājas. Efektivitātes ziņā netiesiski pasākumi ir risinājums ar viszemāko rezultātu,
jo, no vienas puses, tas negarantē būtiskas priekšrocības salīdzinājumā ar risinājumu
bez pārmaiņām politikā, un, no otras puses, tas rada zināmas (mērenas) atbilstības
izmaksas uzņēmējiem un paziņotajām struktūrām, kas brīvprātīgi apņemas īstenot
labāko ierosināto praksi.
Risinājums, kas paredz pielāgošanu, izmantojot tiesiskus pasākumus, ietver visus
mērķus un ir efektīvāks nekā pirmais un otrais risinājums. Šis risinājums radīs
mērenas izmaksas, kuras tiks vairāk nekā kompensētas ar tā labvēlīgo ietekmi. Tātad
šis risinājums tiek uzskatīts par efektīvu. Turklāt tas pilnībā atbilst politiskajām
saistībām, kuras ir JTR lēmuma pamatā.
Ņemot vērā tā efektivitāti, iedarbīgumu un saskaņotību, trešais risinājums izceļas kā
vēlamais variants.

12

LV

Tie ir šādi: 1) EN 45011:1998, Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu
sertifikācijas sistēmām; 2) EN ISO/IEC 17020:2004 Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas
veic inspicēšanu; 3) EN ISO/IEC 17021:2006 Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas
nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju; 4) EN ISO/IEC 17024:2003 Atbilstības
novērtēšana - Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām; 5) EN ISO/IEC 17025:2005
Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības.
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1. tabula. Uzskaitīto politikas risinājumu salīdzinājums

1. risinājums:
bez izmaiņām

Efektivitāte

Iedarbīgums

Saskaņotība

Neitrāla

Neitrāls

Neitrāla

[Zināmā mērā tas ietver
neatbilstošu
produktu
skaita
un
negodīgas
konkurences
apjoma
samazināšanas mērķus.

[Papildu
resursi
nav
vajadzīgi, taču mērķi tiek
īstenoti tikai daļēji.]

[Neatbilst
citiem
JTR
instrumentiem
un
politiskajām saistībām, kas
ir JTR lēmuma pamatā.]

Tas
ietver
paziņoto
struktūru
uzticamības
palielināšanas mērķi, bet
tikai tad, ja tās akreditētas.
Tas neatbilst mērķiem par
vienlīdzīgu attieksmi pret
uzņēmējiem un tiesību
aktu
konsekvenci/produktu
regulatīvās
sistēmas
vienkāršošanu.]
2. risinājums:
Netiesiski
pasākumi

Neliela

Neliels

Neitrāla

Nesniedz
uzskatāmu
uzlabojumu salīdzinājumā
ar pirmo risinājumu, jo
iespējas
panākt
tā
pildīšanu ir vājas. Tas
palielinās atbilstības plaisu
starp
atbildīgiem
un
negodīgiem
uzņēmējiem/paziņotajām
struktūrām. Tas neietver
vienkāršošanu.

Neiedarbīgāks par pirmo
risinājumu,
efektivitāte
attiecībā pret atbildīgo
ieinteresēto
personu
augstākām izmaksām ir tā
pati.

[Neatbilst
citiem
JTR
instrumentiem
un
politiskajām saistībām, kas
ir JTR lēmuma pamatā.]

3. risinājums:
Pielāgošana

Augsta

Augsts

Saskanīgs

Ietver
visus
mērķus.
Efektīvāks par pirmo un
otro risinājumu attiecībā
uz neatbilstošu produktu
skaita
un
negodīgas
konkurences
apjoma
samazināšanas mērķiem.
Efektīvs
attiecībā
uz
vienkāršošanu.

Būtiskas
priekšrocības
visām
ieinteresētajām
personām attiecībā pret
mazām
vai
mērenām
papildu izmaksām.

Atbilst
citiem
JTR
instrumentiem
un
politiskajām saistībām, kas
ir JTR lēmuma pamatā.

7.

PĀRRAUDZĪBA UN VĒRTĒŠANA
Tiesību aktu efektivitātes novērtējuma pamatā būs informācija, ko saņems ar dažādu
sadarbības mehānismu starpniecību, kas jau izveidoti atbilstoši pašām direktīvām, lai
sekmētu to īstenošanu (ekspertu grupas, administratīvās sadarbības grupas (ADCO),
paziņoto struktūru grupas).
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Komisija 2018. gadā izstrādās visaptverošu ziņojumu par tirgus uzraudzības
darbību13, kas ļaus arī izdarīt secinājumus šīs iniciatīvas novērtēšanai.
Par pamatu rādītājiem, kas ļauj pārraudzīt neatbilstošu produktu skaita sarukumu
tirgū un paziņoto struktūru sniegto atbilstības novērtēšanas pakalpojumu kvalitāti,
izmantos informāciju, kas iegūta RAPEX sistēmā, tirgus uzraudzības datubāzē, kas
izveidota atbilstīgi JTR regulas 23. pantam, datus, ko iesniedz par kontroli pie ārējām
robežām atbildīgās iestādes, valsts tirgus uzraudzības programmas, kas izveidotas
atbilstīgi JTR regulas 18. pantam, tirgus uzraudzības un drošības klauzulas
paziņošanas procedūras, kas paredzētas visās regulās, kā arī NANDO14 datubāzi.

13
14
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Sk. Regulas (EK) Nr. 765/2008 40. pantu.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/.
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