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Įžanga

Vidaus rinka – Europos ekonomikos augimo pagrindas, kurį sudaro laisvas asmenų, prekių, 
paslaugų ir kapitalo judėjimas. Siekiant visiško vidaus prekių rinkos funkcionavimo būtina 
pašalinti technines kliūtis. Tam yra dvi pagrindinės priemonės:

i) šalių įstatymų suderinimas, pašalinant technines kliūtis nacionalinių taisyklių suderinimo 
būdu. Dvi iš trijų įstatyminių priemonių, įtrauktų į vidaus prekių rinkos paketą, yra susijusios 
su suderinta vidaus rinkos sritimi1, apimančia 75 % ES vidaus prekybos, kurios vertė 1,5 
trilijono eurų.2

ii) abipusis pripažinimas (kuris ir yra šio darbo dokumento dalykas3), susijęs su nesuderinta 
prekių sritimi, apimančia apie 25 % visų ES pagaminamų prekių, kurių vertė 430 milijardų 
eurų.4 Apskaičiuota, kad abipusio pripažinimo nebuvimas jau kainavo 150 milijardų eurų.5

Abipusis pripažinimas

Abipusio pripažinimo principas kilo iš Europos Teisingumo Teismo jurisprudencijos, tiksliau 
– gerai žinomos 1979 m. vasario 20 d. Cassis de Dijon bylos.

Šį principą sudaro taisyklė ir išimtis:

a) bendroji taisyklė: laikantis šio principo, valstybė narė negali drausti ar riboti prekių 
pardavimo savo teritorijoje, jei jos yra teisėtai pagamintos ir parduodamos kitoje valstybėje
narėje, net jeigu šios prekės pagamintos pagal kitokias technines ar kiekybines specifikacijas, 
nei taikomos tos šalies prekėms. 

b) išimtis: nesant suderinimo, valstybė narė gali nesilaikyti šio principo ir taikyti priemones, 
draudžiančias ar ribojančias tokių prekių pateikimą šalies rinkai, tik tokiu atveju, jei šios 
priemonės yra 1) būtinos, 2) proporcingos ir 3) pagrįstos EB sutarties 30 straipsnio pagrindais 
arba svarbiausiais bendrojo intereso reikalavimais. Taigi, paskirties valstybė narė išsaugo 
galimybę apmokestinti gaminius, kai atitinkami šie reikalavimai.

Kol kas nėra gaminių, kuriems turėtų būti taikomas abipusis pripažinimas, sąrašo. Tačiau 
pranešėjas pastebi, kad galima skirti dvi dideles tokių gaminių kategorijas:

  
1 COM(2007) 37 ir COM(2007) 53.
2 Skaičiai, pateikti Komisijos nario Verheugen pristatant Prekių paketą 2007 m. vasario 14 d.
3 COM(2007)36.
4 Antroji dvimetė ataskaita apie abipusio pripažinimo principo taikymą bendrojoje rinkoje COM(2002)419 
2002 07 23.
5 Aukšto lygio grupės, vadovaujamos Wim Kok, ataskaita, 2004 m. balandžio mėn.
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1) gaminiai, kuriems ES lygmeniu nėra suderintų įstatymų. Ši kategorija apima dviračius, 
kopėčias, pastolius, dirbinius iš brangiųjų metalų, vaikų priežiūros reikmenis, cisternas ir 
konteinerius;
2) iš dalies suderinti gaminiai. Pavyzdžiui: nėra suderinti signalizacijos sistemų 
funkcionalumo, klimato ir veiksmingumo aspektai, tačiau visi kiti aspektai yra suderinti. Ši 
kategorija apima ir tekstilės gaminius, avalynę, informacines technologijas, specifinius 
motorinių transporto priemonių tipus, elektros medžiagas ir tam tikrus maisto produktus.
Apskritai atrodo, kad abipusis pripažinimas gerai veikia, jei gaminiai yra nesudėtingi (pvz., 
dviračiai, cisternos ar konteineriai). Ir atvirkščiai – techniškai sudėtingiems ar svarbių saugos 
bei sveikatos aspektų turintiems gaminiams (pvz., autobusams, sunkvežimiams, statybiniams 
gaminiams ar brangiesiems metalams) abipusio pripažinimo principą taikyti sunkiau.1

Klausimai diskusijai

Pranešėjas norėtų iškelti keletą preliminarių klausimų, kuriuos reikia išsamiai aptarti,, ir 
pradėti diskusiją. Priklausomai nuo to, kaip vyks debatai komitete ir kaip Taryba atliks 
techninį darbą, šiuos ar bet kuriuos kitus klausimus, išplaukiančius iš Komiteto svarstymų, 
pranešėjas galės koreguoti. 

Dalykas ir taikymo sritis (1 skyrius)

1 straipsnis

1 straipsnyje aprašomi pasiūlymo tikslai. 

Pranešėjas mano, kad pasiūlyme turėtų būti aiškiau įvardytas pagrindinis jo tikslas, t. y. 
užtikrinti laisvą prekių judėjimą nesuderintoje srityje. Iš tikrųjų nacionalinių techninių 
taisyklių taikymas gaminiams, teisėtai parduodamiems kitoje valstybėje narėje, reiškia šios 
laisvės ribojimą.

2 straipsnis

1 punktas

Šiame punkte aprašoma pasiūlymo taikymo sritis. 

Pranešėjas galėtų apžvelgti šį punktą, jei jame reikia pakeitimų siekiant teisinio aiškumo. 

2 punktas

  
1 Antroji dvimetė ataskaita apie abipusio pripažinimo principo taikymą bendrojoje rinkoje, 2002 07 23.
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2 punkte pateikiamas „techninės taisyklės“ apibrėžimas, paimtas iš Direktyvos 98/34/EB.1

Pranešėjas ištirs, ar reikia šį apibrėžimą adaptuoti, atsižvelgiant į šiuo metu Europos 
teisingumo teismo nagrinėjamas bylas. Be to, pranešėjas galėtų įvertinti, ar reikalingi kiti 
apibrėžimai.

3 straipsnis

3 straipsnio tikslas – užtikrinti, kad šis reglamentas neprieštarautų esamiems Bendrijos 
įstatymams.

Svarbu, kad šis reglamentas derėtų prie kitų Bendrijos priemonių. Todėl pranešėjas apgalvos, 
kaip pakoreguoti tekstą ir atskleisti šio reglamento ryšius su išvardytomis direktyvomis. 

Techninės taisyklės taikymas (2 skyrius)

4 straipsnis

Kadangi abipusis pripažinimas nevyksta automatiškai, 4 straipsnyje apibrėžiama procedūra, 
kaip elgtis tais atvejais, kai valstybė narė ketina nesilaikyti abipusio pripažinimo principo, o 
vietoje jo taikyti nacionalines taisykles.

Pranešėjas įvertins, ar yra poreikis išaiškinti sprendimo atsisakyti abipusio pripažinimo 
priėmimo procedūrą. Šie sprendimai turėtų būti pagrįsti gaminių atitikimo valstybių narių, 
kuriose jais buvo prekiaujama pirmiausia (t. y. kur gaminys buvo teisėtai parduodamas 
pirmiausia), nacionalinėms taisyklėms įvertinimu. Priimant tokius sprendimus turėtų būti 
atliktas ir tinkamas apsaugos lygių įvertinimas (t. y. lyginama apsauga, užtikrinama šalies, 
kurioje juo prekiaujama, nacionalinėmis taisyklėmis su „gaunančiosios“ valstybės narės 
apsaugos reikalavimais). 

Išaiškinimai nereikštų jokių papildomų administracinių kliūčių, nes jie būtų taikomi tik 
institucijoms, neteisingai taikančioms abipusio pripažinimo principą.

Pranešėjas pagalvos, ar reikalinga apibrėžti laiką, per kurį turėtų būti pranešta apie priimtą 
sprendimą.

Galiausiai, siekdamas 2 skyriui suteikti daugiau darnos, pranešėjas pagalvos, ar tikslinga 5 
straipsnio tekstą perkelti į 4 straipsnį, o dabartinį 6 straipsnio tekstą įtraukti į 4 straipsnį.

Gaminių kontaktiniai centrai (3 skyrius)

  
1 Direktyva 98/34/EB, reglamentuojanti informacijos apie nacionalinių techninių standartų ir reglamentų 
pateikimą.
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7 ir 8 straipsniai

7 ir 8 straipsnio tikslas – išvengti teisinio neapibrėžtumo, skatinti administracinį 
bendradarbiavimą ir palaikyti dialogą tarp šalių.

Pranešėjas norėtų užtikrinti, kad gaminių kontaktiniai centrai veiktų kaip pagalbos įdiegiant 
abipusio pripažinimo principą taškai.

Pranešėjas mano, kad informacijos apie nacionalines technines taisykles gavimas 
ekonominiams subjektams yra gyvybiškai svarbus. Dažnai ekonominiams subjektams sunku 
spręsti, ar jų taikomos techninės taisyklės panašios į paskirties valstybės narės technines 
taisykles. Kontaktiniai centrai galėtų teikti informaciją, susijusią su šio reglamento taikymu ir 
abipusio pripažinimo principo valdymu.

Be to, pranešėjo nuomone, yra, svarbu, kad kontaktiniai centrai padėtų spręsti problemas ne 
teismo būdu.

Baigiamosios nuostatos (4 skyrius)

10 straipsnis

10 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės, „Komisijai pareikalavus, atsiųstų išsamią 
ataskaitą apie šio reglamento taikymą, įskaitant ir išsamią informaciją apie bet kokius 
rašytinius pranešimus ar sprendimus, išleistus remiantis 4 straipsniu...“.

Pranešėjas mano, kad terminas „Komisijai pareikalavus“ kelia teisinį neapibrėžtumą –
valstybėms narėms tampa neaišku, kada vykdyti įsipareigojimą, pateikti ataskaitą. Todėl 
pranešėjas apgalvos, ar nereikėtų numatyti konkretaus šių ataskaitų pateikimo Komisijai 
termino (pvz., kartą per metus).

Priešingai nei Sprendime Nr. 3052/95 numatyta procedūra, 10 straipsnyje Komisija 
neįpareigojama įvertinti valstybių narių sprendimus, nesilaikyti abipusio pripažinimo principų 
neatidėliojant. Pranešėjas mano, kad siekdama kontroliuoti tinkamą abipusio pripažinimo 
principo taikymą, Komisija turėtų išanalizuoti (metinėje) ataskaitoje pateiktus sprendimus ir 
įvertinti jų pagrįstumą. Be to, įsigaliojus šiam reglamentui, kartą per trejus metus Komisija 
turėtų atsiskaityti Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento vykdymą, pridėdama ir 
informaciją apie jo vertinimą.

13 straipsnis

13 straipsnyje nustatomas šio reglamento įsigaliojimas. Pranešėjas mano, kad reikėtų 
papildomai nustatyti konkretų nuostatų dėl gaminių kontaktinių centrų taikymo terminą, kuris 
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duotų valstybėms narėms pakankamai laiko juos įsteigti (pvz., šešis mėnesius nuo reglamento 
įsigaliojimo).

Kiti klausimai

Pranešėjas pagalvos apie konkrečių nuostatų dėl žiniatinklio, kuriame būtų pateikiami 
gaminių, kuriems taikytinas abipusio pripažinimo principas, sukūrimo įtraukimą į reglamentą. 
Be to, pranešėjas norėtų, kad žiniatinklyje būtų publikuojamas ir, pavyzdžiui, gaminių 
kontaktinių centrų sąrašas bei abipusio pripažinimo principo taikymo, išlygų ar atsisakymo 
statistika, kurią sudarytų valstybių narių atsiųsta informacija, apibrėžta 10 straipsnyje. 


