CE marķējums, tā nepieciešamība un iegūšana

Vita Visocka
vecākā eksperte
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Patēriņa preču uzraudzības daļa

CE marķējums
«Conformité Européenne» («Eiropas atbilstība»)

Apliecinājums, ka prece ir novērtēta un atbilst ES
drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām
Nodrošina preces brīvu apriti ES tirgū
“CE zīme” ir zīme, ar ko ražotājs norāda, ka produkts atbilst
piemērojamām prasībām, kuras ir noteiktas Kopienas
saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu
(Regulas 765/2008 2.panta 20.punkts)

!!! Nenorāda uz to, ka ES vai cita iestāde preci ir
apstiprinājusi kā drošu
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CE marķējums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.765/2008
(2008.gada 9.jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus
uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un
atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93, 30.pants
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK
(2008.gada 9.jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu
un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK
ražotājs uzņemas atbildību par preces atbilstību visām prasībām,
kas noteiktas attiecīgajos ES saskaņošanas tiesību aktos par tā
uzlikšanu
var uzlikt tikai ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis
pirms preces laišanas tirgū
uz preces vai iekļauj tā datu plāksnē viegli saskatāmā, salasāmā un
neizdzēšamā veidā
(atsevišķos gadījumos uz iepakojuma un/vai pavaddokumentos)

!!! Uzliek tikai tiem izstrādājumiem, par kuriem konkrētajos ES
saskaņošanas tiesību aktos ir paredzēti noteikumi tā uzlikšanai, un
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to neuzliek nevienam citam izstrādājumam

CE marķējums
Regulas (EK) Nr.765/2008 II pielikums

var proporcionāli palielināt vai samazināt

(ievērojot iedaļu

proporcionalitāti)

nedrīkst būt mazāks par 5 mm

(ja īpašos tiesību aktos nav

noteikti speciāli izmēri)

CE zīmei seko paziņotās institūcijas identifikācijas
numurs (ja ražošanas kontroles posmā piedalās paziņotā institūcija)

!!!

Ja importētājs, izplatītājs vai cits komersants preci laiž tirgū ar savu

nosaukumu vai preču zīmi, tas pārņem ražotāja pienākumus, tostarp
atbildību par preces atbilstību un CE marķējuma uzlikšanu. Komersanta rīcībā ir
jābūt pietiekamai informācijai par preces izstrādi un ražošanu.
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Preču grupas, kurām nepieciešams CE
atbilstības marķējums
Elektroiekārtas
Individuālie aizsardzības līdzekļi
Rotaļlietas
Atpūtas kuģi
Mašīniekārtas
Būvizstrādājumi
Neautomātiskie svari
Mērinstrumenti
Spiedieniekārtas un spiedtvertnes
Karstā ūdens apkures katli
Iekārtas ar gāzveida kurināmo
Radio un telekomunikāciju iekārtas
Trošu ceļi cilvēku pārvadāšanai
Lifti
Medicīnas ierīces
u.c.

Jaunais tiesiskais regulējums (New Legislative Framework (NLF))
5
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework_en

Izmaiņas
izstrādājumā,
direktīvā(s) vai
piemērojamos
standartos
8. Izstrādājuma
marķēšana ar CE
atbilstības
marķējumu

1. Direktīva(s), kas
attiecas uz
izstrādājumu

7. EK atbilstības
deklarācijas
sagatavošana

2. Prasības, kas
attiecas uz
izstrādājumu

3. Piemērojamie
standarti, kas
attiecas uz
izstrādājumu

6. Izstrādājuma
testēšana
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5. Izstrādājuma
tehniskās
dokumentācijas
sagatavošana

4. Izstrādājumam
veicamā atbilstības
novērtēšanas
procedūra
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Būtiskās prasības
nodrošina un garantē augstu aizsardzības līmeni
izriet no konkrētiem ar preci saistītiem
apdraudējumiem vai attiecas uz preci vai tās darbību
piemēro attiecībā uz apdraudējumu, ko rada
konkrētā prece

!!! Ražotājiem ir jāveic riska analīze, lai apzinātu visus
iespējamos riskus, ko var radīt prece, un noteiktu precei
piemērojamās būtiskās prasības

nosaka sasniedzamos rezultātus
izklāstītas ES saskaņošanas tiesību aktos
Būtisko prasību izpildi nodrošina tehniskās specifikācijas, kas
noteiktas piemērojamajos standartos
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Piemērojamie standarti
izstrādā Eiropas standartizācijas organizācija
(CEN, CENELEC, ETSI) pēc Eiropas Komisijas
pieprasījuma (mandāta)
publicētas atsauces ES Oficiālajā Vēstnesī
dod pieņēmumu par atbilstību ES saskaņošanas
tiesību aktos minētajām būtiskajām drošuma
prasībām, kuras tie aptver
https://ec.europa.eu/growth/single-market/europeanstandards/harmonised-standards_lv

! Standartu izmantošana nav obligāta. Ražotājs var izmantot citus
tehniskos risinājumus, lai izpildītu direktīvā noteiktās prasības.
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Atbilstības novērtēšana
Process, kurā novērtē, vai ir ievērotas ar produktu, procesu,
pakalpojumu, sistēmu, personu vai struktūru saistītās prasības
(Regulas 765/2008 2.panta 12.punkts)

process, ko veic ražotājs, lai novērtētu, vai ir ievērotas
attiecīgajā(-os) ES saskaņošanas tiesību aktos norādītās
prasības
mērķis - pierādīt, ka tirgū laistie produkti atbilst attiecīgo
tiesību aktu noteikumiem
atbilstības novērtēšanas procedūras ES saskaņošanas
tiesību aktos ir vai nu noteiktas konkrēti vai arī ir
paredzēts procedūru klāsts, no kura ražotājam ir jāizvēlas

!!!

Ražotājs ir atbildīgs par atbilstības novērtēšanas izpildi

arī tad, ja preces projektēšanu vai ražošanu ir uzticējis
apakšuzņēmējam
30.10.2017
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Atbilstības novērtēšana
(moduļi)
Atbilstības novērtēšana sadalīta moduļos, kas paredz
atbilstības procedūras plašam preču lokam
Attiecas uz projektēšanu vai ražošanu, vai arī uz abiem
posmiem
8 pamatmoduļi (apzīmēti ar burtiem no A līdz H)
Procedūras tiek noteiktas, ņemot vērā risku un preču
veidu
paredz ražotāja (pilnvarotā pārstāvja) pienākumus un
akreditētas iekšējās struktūras vai paziņotās institūcijas
līdzdalības līmeni
uz preces vai iekļauj tā datu plāksnē viegli saskatāmā,
salasāmā un neizdzēšamā veidā
(atsevišķos gadījumos uz iepakojuma un/vai pavaddokumentos)

!!! Uzliek tikai tiem izstrādājumiem, par kuriem
konkrētajos ES saskaņošanas tiesību aktos ir paredzēti
noteikumi tā uzlikšanai, un to neuzliek nevienam citam
izstrādājumam
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Atbilstības novērtēšanas
procedūras
A
B
C

D

Iekšējā ražošanas kontrole
EK/ES tipa pārbaude
Atbilstība tipam
Kvalitātes nodrošināšana ražošanas
procesā

E

Produkta kvalitātes nodrošināšana

F

Produkta verificēšana

G

Vienības verificēšana

H

Visaptveroša kvalitātes nodrošināšana1
3

Atbilstības novērtēšanas procedūras
(Lēmuma 768/2008 II pielikums)
A

Iekšējā ražošanas kontrole

A1

Iekšējā ražošanas kontrole un uzraudzīta produkta testēšana

A2

Iekšējā ražošanas kontrole un uzraudzītas produkta pārbaudes pēc nejauši izvēlētiem
intervāliem

B

EK/ES tipa pārbaude

C

Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli

C1

Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu produkta
testēšanu

C2

Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām produkta
pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem

D

Atbilstība tipam, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu ražošanas procesā

D1

Kvalitātes nodrošināšana ražošanas procesā

E

Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu

E1

Galīgās produktu pārbaudes un testēšanas kvalitātes nodrošināšana

F

Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu

F1

Atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšanu

G

Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu

H

Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu

H1

Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu un projekta pārbaudi

1
4

A modulis

Iekšējā ražošanas kontrole
Attiecas uz projektēšanu un ražošanu
Paziņotā institūcija nav jāiesaista

30.10.2017
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B modulis
EK tipa pārbaude
Attiecas uz projektēšanu, vienmēr seko arī
modulis ražošanas fāzes novērtēšanai
Tipa pārbaudes sertifikātu izdod paziņotā
institūcija

30.10.2017
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C modulis
Atbilstība tipam
Attiecas uz ražošanas fāzi un vienmēr seko pēc
B moduļa. Apliecina atbilstību tipam, kas
aprakstīts tipa pārbaudes sertifikātā
Paziņotā institūcija nav jāiesaista

30.10.2017
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D modulis
Kvalitātes nodrošināšana ražošanas procesā
Attiecas uz ražošanas fāzi un seko B modulim
Atbilst atbilstošajam EN ISO 9000 sērijas
standartam
Paziņotā institūcija novērtē ražošanas
kvalitātes nodrošināšanas sistēmu (attiecībā
uz ražošanas posmu un galaprodukta
pārbaudi)

30.10.2017
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E modulis
Preces kvalitātes nodrošināšana
Attiecas uz ražošanas fāzi, seko B modulim
Kvalitātes nodrošināšanas standarts EN ISO
9001:2015
Paziņotā institūcija novērtē produkta
kvalitātes nodrošināšanas sistēmu
galaprodukta pārbaudei un testēšanai

30.10.2017
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F modulis
Preces verificēšana
Attiecas uz ražošanas fāzi, seko B modulim
Paziņotā institūcija kontrolē atbilstību tipam
un izdod atbilstības sertifikātu

30.10.2017
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G modulis
Vienības verificēšana
Attiecas gan uz projektēšanu, gan ražošanu
Paziņotā institūcija verificē katru preces
vienību pārbauda un izdod atbilstības
sertifikātu

30.10.2017
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H modulis
Visaptveroša kvalitātes nodrošināšana
Attiecas gan uz projektēšanu, gan ražošanu
Standarts EN ISO 9001:2015
Paziņotā institūcija kontrolē kvalitātes
nodrošināšanas sistēmu projektēšanas,
ražošanas, galaprodukta pārbaudes un
testēšanas fāzēs

30.10.2017
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Atbilstības novērtēšanas procedūras
Projekta fāze

Ražošanas fāze

Modulis A

Modulis C
Modulis D
Ražotājs

Modulis B

CE

Modulis E
Modulis F

Modulis G
Modulis H
23

Paziņotās institūcijas (NB)

Eiropas Komisijai un citām dalībvalstīm paziņota institūcija,
kas pilnvarota veikt trešo personu atbilstības novērtēšanas
uzdevumus saskaņā ar attiecīgo ES saskaņošanas tiesību
aktu

paziņo dalībvalsts
darbojas nediskriminējošā, pārredzamā, neitrālā,
neatkarīgā un objektīvā veidā
pietiekamas zināšanas un pieredze
sniedz informāciju paziņojošajai iestādei, tirgus
uzraudzības iestādēm un citām pilnvarotajām
iestādēm
publiski pieejams paziņoto institūciju saraksts
(NANDO (New Approach Notified and Designated
Organisations) datu bāze)
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
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2
5

2
6

Apdraudējumu analīze
(ražotāja pienākums)
obligāta procedūra pirms preces laišanas tirgū
identificē preci, tās lietotājus
nosaka preces paredzēto un paredzamo lietojumu
konstatē iespējamos apdraudējumus, ko prece var radīt
(piemēram, ķīmiskie, fizikālie, mehāniskie, elektriskie,
uzliesmojamības u.c. apdraudējumi)
novērtē iespējamo saskarsmi ar šiem apdraudējumiem
vērtējot apdraudējumus, ņem vērā ES saskaņošanas tiesību aktā(-os)
ietvertās prasības
(identificē piemērojamos standartus)
pārbauda, vai standartā(-os) trūkst kāds aspekts un/vai kāda
preces īpašība varētu radīt iespējamu apdraudējumu
nosaka, kura atbilstības novērtēšanas procedūra nepieciešama
un nepieciešamos riska mazināšanas pasākumus un/vai veicamos
testus
apdraudējumu analīzi saglabā tehniskajā dokumentācijā
30.10.2017
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Tehniskā
dokumentācija
izstrādā ražotājs
ietver visus attiecīgos
datus vai norādes par
līdzekļiem, kurus
ražotājs izmantojis, lai
nodrošinātu preces
atbilstību
glabā 10 gadus pēc
preces laišanas tirgū

30.10.2017

EK atbilstības
deklarācija
sagatavo ražotājs
apliecina, ka ir
pierādīta atbilstība
prasībām
ražotājs uzņemas
atbildību par preces
atbilstību
glabā 10 gadus pēc
preces laišanas tirgū

© PTAC Vita Visocka 2017
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Tehniskā dokumentācija
preces vispārīgs apraksts
projekta skices, ražošanas rasējumi un detaļu, montāžas
mezglu, strāvas slēgumu u. tml. shēmas
apraksti un skaidrojumi, kas nepieciešami rasējumu un shēmu,
un preces darbības izpratnei
preces drošuma novērtējums (apdraudējumu analīze)
to pilnībā vai daļēji piemēroto piemērojamo standartu un/vai
attiecīgo tehnisko specifikāciju saraksts, uz kurām ir
publicētas atsauces ES OV, un, ja piemērojamie standarti nav
piemēroti, to pieņemto risinājumu apraksti, kas izmantoti
būtisko prasību izpildei
veikto konstrukcijas aprēķinu, veikto pārbaužu utt. rezultāti
pārbaudes ziņojumi

!!!

Saturu nosaka attiecīgais ES saskaņošanas tiesību akts
© PTAC Vita Visocka 2017
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EK/ES atbilstības deklarācija
1. Unikāls peces identifikācijas numurs
2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese
3. Apliecinājums, ka atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz
ražotāja atbildību
4. Deklarācijas priekšmets (preces identifikācija, kas nodrošina tās
izsekojamību, vajadzības gadījumā var pievienot fotogrāfiju)
5. Apliecinājums, ka deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem
ES saskaņošanas tiesību aktiem (norāda attiecīgos tiesību
aktus)
6. Norādes uz piemērojamiem standartiem vai specifikācijām,
attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība
7. Ja attiecināms, norāda, ka paziņotā institūcija (nosaukums,
numurs) ir veikusi noteiktas darbības (darbību apraksts) un
izsniegusi sertifikātu (norāda)
8. Papildu informācija
9. EK atbilstības deklarācijas sagatavošanas vieta, datums,
sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, paraksts

!!!

Saturu nosaka attiecīgais ES saskaņošanas tiesību akts
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Komersantu pienākumi
Ražotājs - fiziska vai juridiska persona, kas ražo preci vai kura uzdevumā prece
tiek izstrādāta vai ražota un laiž šo preci tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi

Importētājs – fiziska vai juridiska persona, kas ir reģistrēta Eiropas Savienībā
un kas laiž preci Eiropas Savienības tirgū, importējot to no trešās valsts
Izplatītājs – piegādes ķēdē iesaistīta fiziska vai juridiska persona, kas nav
ražotājs vai importētājs un kas piedāvā preci tirgū

!!!

Importētāju vai izplatītāju uzskata par ražotāju un tam
ir ražotāja pienākumi, ja
preci laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi
izmaina tirgū laisto preci tā, ka tas var ietekmēt preces atbilstību
būtiskajām drošuma prasībām
30.10.2017

© PTAC Vita Visocka 2017

31

Ražotāja pienākumi (1)
nodrošina preces projektēšanu un ražošanu saskaņā ar prasībām,
kas noteiktas attiecīgajā(-os) ES saskaņošanas tiesību aktā(-os)

!!! pirms preces laišanas tirgū veic apdraudējumu analīzi
izstrādā tehnisko dokumentāciju un veic attiecīgo atbilstības
novērtēšanas procedūru
sagatavo EK/ES atbilstības deklarāciju
marķē preci ar CE atbilstības marķējumu
saglabā tehnisko dokumentāciju un EK/ES atbilstības
deklarāciju X gadus pēc preces laišanas tirgū
nodrošina, ka pastāv procedūras, lai nodrošinātu pastāvīgu
atbilstību sērijveida ražošanā
uz preces nodrošina tipa, partijas vai sērijas, vai modeļa numuru
vai citu identifikācijas elementu
norāda savu nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur
ar ražotāju iespējams sazināties
nodrošina, ka precei ir pievienota viegli saprotama lietošanas
pamācība un brīdinājumi valsts valodā
30.10.2017
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Ražotāja pienākumi (2)
Ja nepieciešams
veic tirgū laisto un piedāvāto preču paraugu pārbaudi
izskata un reģistrē sūdzības, neatbilstošās un atsauktās preces
pastāvīgi informē izplatītājus par šo uzraudzību
ja uzskata vai ir iemesls uzskatīt, ka prece neatbilst
būtiskajām drošuma prasībām, nekavējoties veic korektīvās
darbības, lai panāktu preces atbilstību un, ja nepieciešams,
izņemtu no tirgus vai atsauktu
ja prece rada apdraudējumu, nekavējoties informē tirgus
uzraudzības iestādi (detalizēta informācija par neatbilstību un
veiktajiem pasākumiem)

!!!

Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumi
Nr.119 “Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai
pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un
kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada
risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām”
30.10.2017
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Ražotāja pienākumi (3)
sniedz informāciju, norādot:
ikvienu uzņēmēju, kas piegādājis preci
ikvienu uzņēmēju, kuram prece piegādāta
Informācija jānodrošina 10 gadus pēc preces laišanas tirgū

sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju,
lai pierādītu preces atbilstību (valsts valodā vai citā
pieņemamā valodā)
sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādi jebkādos
pasākumos, lai novērstu apdraudējumu, ko var radīt prece

30.10.2017

© PTAC Vita Visocka 2017

34

Preču izsekojamība

Marķējums (identifikācija, ražotāja nosaukums un
adrese)
Dokumentācija (preču piegādes dokuments, EK/ES
atbilstības deklarācija, testēšanas pārskati u.c.)

!!!

Jākontrolē atbilstība starp preci un tai
pievienotajiem dokumentiem

30.10.2017
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Eiropas Savienības ātrās
ziņošanas sistēma (RAPEX)

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alert
s/?event=main.listNotifications
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Eiropas Savienības ātrās
ziņošanas sistēma (RAPEX)
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Noderīgas adreses
Latvijas Republikas tiesību akti
www.likumi.lv

Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāze „EUR-Lex”
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv

Piemērojamie standarti (publicēti ES OV)
https://ec.europa.eu/growth/single-market/europeanstandards/harmonised-standards_lv

Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas
„Latvijas standarts” (LVS) standartu katalogs
https://www.lvs.lv/products/ics

Paziņotās institūcijas
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main

Eiropas Savienības ātrās ziņošanas sistēma (RAPEX)
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_p
roducts/rapex/alerts/?event=main.listNotifications

«Zilā rokasgrāmata» («Blue Guide»)
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/
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