
LIETOŠANAS NOTEIKUMI (LN) — ES SERTIFIKĀCIJAS ZĪMES 

 

 Jāizstrādā skaidri un pārskatāmi, 
 

t. i., nodrošinot pietiekamu skaidrību un precizitāti, lai ļautu lasītājam saprast prasības, 

kas jāievēro, lietojot ES sertifikācijas zīmi. 

 

 Jāiesniedz divu mēnešu laikā kopš ES sertifikācijas zīmes pieteikuma iesniegšanas 

brīža. 

 

 Jāatbilst sabiedriskai kārtībai un vispārpieņemtiem morāles principiem. 

piemēram, pieteikuma iesniedzējam nav tiesību veikt sertifikāciju (piemēram, ja 
nav nodrošināta atbilstība tiesību normām); atļauja vai lietošanas nosacījumi 
nepamatoti diskriminē tirgus dalībniekus (piemēram, trūkst objektīvu kritēriju vai 
tiek piemēroti nepieņemami kritēriji). 
 

 Jāsatur šāda obligātā informācija saskaņā ar Komisijas 2017. gada 18. maija 

Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 17. pantu: 

 

 
1. Pieteikuma iesniedzēja vārds/nosaukums. 
 

 

 
2. Pieteikuma iesniedzēja deklarācija, kurā norādīts, ka tas neveic uzņēmējdarbību 

saistībā ar sertificētā preču vai pakalpojumu veida nodrošināšanu. 
 

 
“Ar šo es paziņoju, ka neveicu uzņēmējdarbību saistībā ar sertificētā [preču] 
[pakalpojumu] [preču un pakalpojumu] veida nodrošināšanu”. 

 

3. ES sertifikācijas zīmes atveidojums. 
 

 
Zīmes atveidojumam ir jābūt tieši tādam, kā pieteikumā norādītajam. 

 

4. Preces vai pakalpojumi, uz kuriem attiecas ES sertifikācijas zīme. 
 

 
Preču un/vai pakalpojumu sarakstam ir jābūt tieši tādam, kā pieteikumā 
norādītajam. 

 

5. Preču un/vai pakalpojumu, kas jāsertificē ar ES sertifikācijas zīmi, īpašības 
(piemēram, materiāls, no kā tās izgatavotas, preču ražošanas vai pakalpojumu 
sniegšanas veids, kvalitāte vai precizitāte). 

 

 
 Ir skaidri jānorāda un jāpaskaidro īpašības, attiecībā uz kurām preces un/vai 

pakalpojumi tiek sertificēti, lai ļautu attiecīgai sabiedrības daļai skaidri un precīzi tās 



saprast. 
 
 Ja tas attiecas uz vairākiem produktiem, kam ir dažādas sertificējamās īpašības, 

atkarībā no individuālā produkta kategorijas sertificējamie standarti ir jānorāda 
katram preču veidam. 

 
 Attiecībā uz pakalpojumiem katram pakalpojumu veidam ir jānorāda to īpašības, 

nevis pakalpojumu sniedzēju iezīmes. 
 

 Īpašību raksturojumu var sniegt vispārīgā veidā, sīki nenorādot visus tehniskos 
aspektus un specifikācijas, ko var vienkārši veikt, atsaucoties uz oficiāliem (t. i., 
privātas vai valsts struktūras) vai vispārēji pieejamiem avotiem (piemēram, pats 
pieteikuma iesniedzējs) ar norādēm uz pielikumiem vai tiešām saitēm uz tīmekļa 
vietnēm. 

 
 Aplūkojamās preces vai pakalpojumus nevar sertificēt attiecībā uz to ģeogrāfisko 

izcelsmi, kā paredzēts ESPZR 83. panta 1. punktā. 
 

6. Nosacījumi, ar ko reglamentē ES sertifikācijas zīmes lietošanu, tostarp sankcijas. 
 

 
 Nepieciešamība iekļaut noteiktus lietošanas nosacījumus, kas izvirzīti pilnvarotajam 

lietotājam: 
- ka zīme ir izmantojama kā ES sertifikācijas zīme; 
- vai ir veicami maksājumi saistībā ar zīmes lietošanu; 
- u. tml. 

 
 Obligāti ir jānorāda attiecīgās sankcijas, ko piemēro, ja: 

- nav ievēroti nosacījumi, ar ko reglamentē lietošanu, un  
- ES sertifikācijas zīme tiek lietota neatbilstoši. 
 

7. Personas, kurām atļauts izmantot ES sertifikācijas zīmi. 
 

 
 Skaidra norāde uz to, kuram ir tiesības izmantot ES sertifikācijas zīmi: 

(i) Jebkura persona, kura atbilst vajadzīgajam standartam (kā norādīts 5. un 
6. punktā) 

(ii) Noteikta personu kategorija (skaidri jānosaka objektīvi kritēriji) 
 
 Ja pieteikuma iesniedzējs plāno uzskaitīt ES sertifikācijas zīmes pilnvarotos 

lietotājus, uz to ir jāatsaucas, norādot saiti uz tīmekļa vietni, kas ļauj sistemātiski 
veikt atjauninājumus bez vajadzības grozīt lietošanas noteikumus. 

 

8. Informācija par to, kā sertifikācijas iestāde pārbauda šīs īpašības un uzrauga ES 
sertifikācijas zīmes lietošanu. 

 

 
 Nepieciešamība precizēt pieteikuma iesniedzēja / ES sertifikācijas zīmes īpašnieka 

izmantotās pārbaudes metodes un pielietoto uzraudzības sistēmu, lai pārliecinātos, 
ka ar zīmi marķētajām precēm un/vai pakalpojumiem piemīt sertificētās īpašības: 
 

- pārbaužu un uzraudzības metodes un biežums; 
- personu, kuras veic pārbaudes un uzraudzību, kvalifikācija; 
- papildu vai stingrāku pārbaužu vai uzraudzības pasākumu “izraisītāji”; 



- u. tml. 
 
Pieteikuma iesniedzējam ir pietiekami skaidri jāapraksta abi pasākumu kopumi 
(pārbaudes un uzraudzība), lai pārliecinātu Biroju, kā arī tirgus operatorus par to 
piemērotību, lai nodrošinātu, ka sertifikācijas zīme patiesi attiecas uz precēm un/vai 
pakalpojumiem, kas ir efektīvi sertificēti. 
 

 Pieteikuma iesniedzējam ne vienmēr ir jāveic pārbaudes un jāuzrauga lietošanas 
nosacījumi. Dažos gadījumos var būt nepieciešama sadarbība ar lietpratīgākiem 
ārējiem pārbaudītājiem un/vai uzraudzītājiem. 

 
 Tāpat ar zīmi marķēto preču un/vai pakalpojumu pārbaudi, kā arī lietošanas 

nosacījumu uzraudzību var ierobežot ar izlases vai nejaušinātām pārbaudēm, un 
nav nepieciešams aptvert visas sertificētās preces vai lietotājus. 

 

Piezīme. Ja pieteikuma iesniedzējs LN iekļauto obligāto informāciju papildina ar 

pielikumiem, tie ir skaidri jāidentificē ar numuriem LN tekstā un pievienotajos dokumentos, 

lai ļautu lasītājam viegli noskaidrot to saistību un saglabātu konsekvenci. 

 




