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Въведение

Вътрешният пазар е крайъгълният камък на икономическия растеж на Европа, който се 
основава на четирите свободи: свободно движение на хора, стоки, услуги и капитал. За 
напълно функциониращ вътрешен пазар на стоки, премахването на техническите 
препятствия е основно условие. В областта на стоките съществуват два основни типа 
инструменти, за да се постигне това:

(i) сближаването на националното законодателство, при което техническите 
препятствия се премахват чрез хармонизиране на националните технически правила. 
От трите законодателни мерки, включени в пакета от мерки за стоките във вътрешния 
пазар, две засягат хармонизираната област на вътрешния пазар,1 която покрива 75% от 
вътрешната търговия със стоки на ЕС и възлиза на 1.5 трилиона евро.2

(ii) взаимното признаване, което е предметът на този работен документ,3 засяга 
нехармонизираната област на стоките, която покрива около 25% от стоките, 
произведени в ЕС, и възлиза на 430 млрд. евро.4 Стойността на неприлагането на 
взаимното признаване е оценена на около 150 млрд. евро.5

Взаимно признаване

Принципът за взаимно признаване произлиза от съдебната практика на Съда на 
Европейските общности (СЕО), в частност от добре известния случай „Касис от 
Дижон“ от 20 февруари 1979 г.

Принципът се основава на правило и на изключение:

a) Общо правило: по принцип държава-членка не може да забрани или ограничи 
продажбата на своя територия на стоки, които биват законно произвеждани и 
продавани на пазара на друга държава-членка, дори и тези стоки да се произвеждат 
според технически или количествени спецификации, различни от изискваните за 
собствените и стоки. 

б) Изключение: при липса на хармонизиране държавата-членка може да се отклони от 
този принцип и да приеме мерки, които да забраняват или да ограничават достъпа на 
тези стоки до националния пазар, само ако тези мерки са (i) необходими, (ii) 
пропорционални и (iii) оправдани по съображенията, описани в член 30 от Договора за 
ЕО, или въз основа на приоритетни изисквания с широка обществена значимост. Така, 

  
1 COM(2007) 37 и COM(2007) 53
2 Стойности, предоставени от комисар Verheugen по време на представянето на Пакета за стоки на 14 
февруари 2007 г.
3 COM(2007)36
4 Втори двугодишен доклад относно прилагането на принципа за взаимно признаване в единния пазар, 
COM(2002)419, 23.7.2002 г.
5 Доклад на групата на високо равнище, с председател Wim Kok, ноември 2004 г.
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когато тези изисквания са изпълнени, държавата-членка на предназначение запазва 
възможността да наложи своите мерки върху продуктите.

До този момент не съществува списък с продукти, към които трябва да се прилага 
взаимно признаване. Докладчикът обаче отбелязва, че могат да се идентифицират две 
широки категории подобни продукти:

(1) продукти, за които няма хармонизация на равнище ЕС. Тази категория включва 
велосипеди, подвижни стълби, строителни скелета, стоки от ценни метали, детски 
стоки, резервоари и контейнери.
(2) продукти, които са частично хармонизирани. Например: функционалността, 
климатичните аспекти и аспектите на ефикасността на алармените системи не са 
хармонизирани, но всички останали аспекти са. Тази категория включва и текстил, 
обувни принадлежности, информационни технологии, специфични видове моторни 
превозни средства, електроматериали и някои хранителни продукти.

Изобщо изглежда, че взаимното признаване работи добре за продукти, които не са 
технически сложни (например велосипеди, резервоари и контейнери). Обратно, 
изглежда, че прилагането му към технически сложни продукти или към продукти, 
които могат да създадат проблеми за здравето или безопасността, не работи толкова 
добре (например автобуси, камиони, строителни продукти или ценни метали).1

Въпроси за разискване

За да започне дискусията, докладчикът би желал да повдигне някои предварителни 
въпроси, които изискват внимателно разглеждане. В зависимост от това как се развива 
дебатът в комисията и техническата работа, извършвана в Съвета, тези или всякакви 
по-нататъшни въпроси, които изникнат от обсъжданията на комисията, може да станат 
предмет на поправки от страна на докладчика. 

Предмет и обхват (Глава 1)

Член 1

Член 1 разглежда целите на предложението. 

Докладчикът счита, че предложението трябва да заяви по-ясно основната си цел, а 
именно тази да осигурява свободното движение на стоки в нехармонизираната област. 
Всъщност, прилагането на националните технически правила към продукти, законно 
продавани на пазара в друга държава-членка, представлява накърняване на тази 
свобода.

  
1 Втори двугодишен доклад относно прилагането на принципа за взаимно признаване в единния пазар, 
23.7.2002 г.
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Член 2

Параграф 1

Този параграф разглежда обхвата на предложението. 

Докладчикът може да преразгледа този параграф, в случай че са необходими промени с 
цел по-голяма законова яснота. 

Параграф 2

Параграф 2 излага определението за „техническо правило“, взето от Директива 
98/34/EО.1

Докладчикът ще провери дали това определение се нуждае от поправки като се вземат 
предвид някои случаи, които понастоящем се разглеждат от СЕО. Освен това 
докладчикът може също така да прецени дали има нужда от други определения.

Член 3

Член 3 цели да осигури непротиворечието между регламента и вече съществуващото 
общностно законодателство.

Важно е регламентът да бъде в съответствие с други общностни инструменти. Поради 
това докладчикът ще обмисли поправки на текста, за да изясни връзката между този 
регламент и директивите от списъка. 

Прилагане на техническо правило (Глава 2)

Член 4

Тъй като взаимното признаване не е автоматично, член 4 определя процедура за 
случаите, в които държави-членки възнамеряват да откажат взаимно признаване с 
решение и вместо това да приложат национални технически правила.

Докладчикът ще прецени дали процедурата за достигане до решение за отказ на 
взаимно признаване се нуждае от изясняване. Тези решения трябва да се основават на 
оценката за съответствие на продукта с техническите правила на държавите-членки, на 
чийто пазар първо е бил продаван (т.e. на чийто пазар продуктът първо е бил законно
продаван). Решенията трябва също да включват провеждане на съответната проверка на 
нивата на защита (т.e. сравняване на защитата, изисквана от националните правила на 

  
1 Директива 98/34/EО, определяща процедура за предоставяне на информация в областта на национални 
технически стандарти и правила.
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държавата, в която продуктът е продаван на пазара, с равнището на защита, изискуемо 
в „приемащата“ държава-членка). 

Изясняването няма да представлява допълнителна административна тежест, тъй като би 
засягало единствено властите, които все още не прилагат правилно взаимното 
признаване.

Докладчикът ще обърне внимание също така на определянето на нужния срок за 
уведомяване за взетите решения.

Най-накрая, за да подчертае логиката на текста на глава 2, докладчикът смята за 
уместно да съгласува текста на член 5 с този на член 4 и да включи настоящия текст на 
член 6 в член 4.

Места за контакт за продукти (Глава 3)

Членове 7 и 8

Целта на членове 7 и 8 е да се избегне правна несигурност, да се засили 
административното сътрудничество и да се улесни диалогът между страните.

Докладчикът би желал да гарантира, че местата за контакт за продукти ще действат 
като информационни служби за прилагането на принципа на взаимно признаване.

Докладчикът смята, че достъпът до информация за националните технически правила е 
жизненоважен за икономическите оператори. За тях често е трудно да разберат дали 
техните собствени технически правила съответстват на тези в държавата-членка по 
предназначение. Местата за контакт биха могли следователно да набавят информация 
относно прилагането на този регламент и осъществяването на взаимно признаване.

Освен това докладчикът е на мнение, че е важно местата за контакт да служат за 
засилване на извънсъдебните механизми за разрешаване на спорове.

Заключителни разпоредби (Глава 4)

Член 10

Член 10 изисква държавите-членки да „изпращат на Комисията, при поискване, 
задълбочен доклад за изпълнението на настоящия регламент, включително подробна 
информация за писмени уведомления или решения, изпратени съгласно член 4...“.

Докладчикът счита, че изразът „при поискване“ създава правна несигурност за 
държавите-членки – не става ясно кога държавите-членки трябва да изпълнят своето 
задължение да докладват. Следователно докладчикът ще разгледа възможността да се 
въведе определен срок за предаване на тези доклади на Комисията (например веднъж 
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годишно).

Противно на предвидената в Решение № 3052/95 процедура, член 10 не включва 
незабавна оценка от страна на Комисията на решенията на държавите-членки да не 
приложат взаимно признаване. За да се наблюдава правилното прилагане на взаимното 
признаване, докладчикът смята, че Комисията трябва да анализира решенията, 
включени в (годишните) доклади и да оцени дадените мотиви. Освен това Комисията 
може да докладва на Парламента и на Съвета относно приложението на този регламент, 
включително давайки информация относно неговите оценки, на всеки три години след 
влизането в сила на регламента.

Член 13

Член 13 засяга влизането в сила на регламента. Докладчикът счита за необходимо да 
въведе допълнително специфичен срок за прилагането на разпоредбите, засягащи 
местата за контакт за продукти, за да даде на държавите-членки достатъчно време за 
тяхното учредяване (например шест месеца след влизането в сила на регламента).

Други въпроси

Докладчикът ще разгледа възможността да се добави допълнителна разпоредба в 
регламента относно създаването на интернет страница, която да включва списък с 
продукти, към които се прилага взаимно признаване. Докладчикът би желал също така 
на тази интернет страница да се публикуват например списъкът с местата за контакт за 
продукти и статистика относно броя случаи, в които се прилага, търси или отказва 
взаимно признаване въз основа на информацията, изпращана от държавите-членки 
съгласно член 10.


