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PRIEKŠ VĀRDS
Brīva preču kustība un tehnisku batjeru aizvākšana ir atslēgas elementi uz
Eiropas Savienības brīvā tirgus politiku. Vienotā Eiropas tirgū preces var šķērsot
robežu bez inspicēšanas un atkārtotām tehniskām pārbaudēm. Jaunās ES
direktīvas paredz preču tehnisko aspektu aplūkot no specifisku standartu
skatupunkta. Šie standarti ir kompetentu iestāžu izstrādāti - CENELEC vai ETSI
- un harmonizēti ar veselības un drošības direktīvu prasībām. Vienotā ES brīvā
tirgus programmas funkcionēšana ir atkarīga no ražotāju godprātības, t.i., ka
produkts atbilst veselības un drošības prasībām, un no varas institūciju tirgus
pārraudzības, kas veic tirgū pieejamo produktu pārbaudi. Liela daļa Eiropas
Savienības dalībvalstu aktīvi plāno un veic tirgū esošo produktu saderības
pārbaudes.

Šādu

pārbaužu

veikšanai

nepieciešatni

kvalificēti

speciālisti,

atbilstošas iekārtas un aprīkojums, kas prasa lielus fmanšu līdzekļus. Latvijā
šāda veida pārbaudes līdz šim nav bijis iespējams veikt. Līdz ar Latvijas
Elektronikas iekārtu testēšanas centra (LEITC) izveidi, kas

atrodas Rīgas

Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes telpās,
mūsu valstī ir iespējams veikt elektroiekārtu elektromagnētiskās saderības
pārbaudi un noteikt to atbilstību Eiropas Savienības standartu EMC direktīvām.
Autori izsaka lielu pateicību recenzentiem, kā arī LEITC un IEEI
kolektīvam par sniegto palīdzību grāmatas veidošanā.
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