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Ievads

Iekšējais tirgus ir Eiropas ekonomiskās izaugsmes pamats, kas balstās uz četrām brīvībām –
brīvu darbaspēka, preču, pakalpojumu un kapitāla apriti. Tehnisko šķēršļu mazināšana pilnībā 
funkcionējošā iekšējā preču tirgū ir būtiska. Preču jomā ir divi galvenie instrumenti, kā to 
panākt:

1) valsts tiesību aktu saskaņošana, kad tehniskos šķēršļus mazina, saskaņojot valsts 
tehniskos noteikumus. No trīs pasākumiem tiesību jomā, kas ietverti Iekšējā tirgus preču 
paketē, divi attiecas uz iekšējā tirgus saskaņoto sfēru,1 kas sedz 75% no ES iekšējās preču 
tirdzniecības un sastāda EUR1,5 triljonus;2

2) savstarpēja atzīšana, kas ir šī darba dokumenta temats,3 attiecas uz nesaskaņoto preču 
sfēru, kas sedz aptuveni 25 % no ES ražotajām precēm un veido EUR 430 miljardus.4
Savstarpējās atzīšanas neieviešanas rezultātā radušās izmaksas ir aprēķinātas aptuveni 
EUR150 miljardu apmērā.5

Savstarpēja atzīšana

Savstarpējas atzīšanas principa pamatā ir Tiesas judikatūra, it īpaši labi zināmais 1979. gada 
20. februāra spriedums Cassis de Dijon lietā.

Princips balstās uz noteikumu un izņēmumu:

1) Vispārējs noteikums. Dalībvalsts principā nedrīkst aizliegt vai ierobežot savā teritorijā 
pārdot preces, kuras likumīgi ražo un tirgo kādā citā dalībvalstī, pat ja šīs preces ir ražotas,
pamatojoties uz tehniskiem vai kvantitatīviem standartiem, kas atšķiras no dalībvalstī 
noteiktajiem preču ražošanas standartiem;

b) Izņēmums. Saskaņošanas neesības gadījumā dalībvalsts drīkst atkāpties no šī principa un 
veikt pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu šādu preču iekļuvi vietējā tirgū, tikai ja šādi 
pasākumi ir nepieciešami, samērīgi un pamatojami ar EK līguma 30. pantu vai sevišķi 
svarīgām prasībām vispārējās sabiedrības interesēs. Tādējādi galamērķa dalībvalsts saglabā 
iespēju piemērot šādas prasības ražojumiem.

  
1 COM(2007) 37 un COM(2007) 53.
2 Skaitļus sniedza komisārs G. Verheugen, prezentējot Preču paketi 2007. gada 14. februārī.
3 COM(2007)36.
4 Otrais divgadu ziņojums par savstarpējas atzīšanas principa ieviešanu vienotajā tirgū, COM(2002)419, 
23.7.2002.
5 Augstākā līmeņa sanāksmes ziņojums, priekšsēdētājs Wim Kok, 2004. gada novembris.
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Līdz šim nav izveidots to ražojumu saraksts, uz kuriem attiecas savstarpējas atzīšanas 
princips. Tomēr ziņojuma iesniedzējs atzīmē, ka ir iespējams noteikt divas plašas šādu 
ražojumu kategorijas:
1) ražojumi, par kuriem nav veikta tiesību aktu saskaņošana ES mērogā. Šī kategorija ietver 
velosipēdus, kāpnes, sastatnes, dārgmetāla izstrādājumus, bērnu aprūpes izstrādājumus, 
cisternas un konteinerus;

2) ražojumi, par kuriem ir panākta daļēja saskaņošana. Piemēram, signalizācijas sistēmu 
funkcionalitātes, klimatiskie un efektivitātes aspekti nav saskaņoti, taču visi pārējie aspekti ir 
saskaņoti. Šī kategorija ietver arī tekstilizstrādājumus, apavus, informāciju tehnoloģijas, 
īpašus transportlīdzekļu veidus, elektroierīces un dažus pārtikas produktus.

Kopumā, šķiet, savstarpēja atzīšana ir veiksmīgi panākta attiecībā uz vienkāršiem 
ražojumiem, piemēram, velosipēdiem, cisternām un konteineriem. Pretēji tam, tās panākšana 
attiecībā uz tehniski komplicētiem ražojumiem vai tādiem ražojumiem, kam ir ietekme uz 
drošību un veselību, piemēram, autobusiem, kravas transportlīdzekļiem, celtniecības 
materiāliem un dārgmetāliem, nenorit tik veiksmīgi.1

Jautājumi apspriešanai

Uzsākot apspriešanu, referents gribētu izvirzīt dažus sākotnējus jautājumus, kurus 
nepieciešams rūpīgi apsvērt. Atkarībā no tā, kā Komitejā izvērsīsies debates, un no tehniskā 
darba, ko veic Padome, šie un citi turpmāk izvirzītie jautājumi, kas radīsies to apsvēršanas 
laikā Komitejā, var būt referenta ieteikto grozījumu pamatā.

Priekšmets un darbības joma (1. nodaļa)

1. pants

1. pantā nosaka priekšlikuma mērķus.

Referents uzskata, ka priekšlikumā ir skaidrāk jānosaka tā galvenais mērķis, proti, nodrošināt 
preču brīvu apriti nesaskaņotajā joma. Patiesībā valstu tehnisko noteikumu piemērošana citā 
dalībvalstī likumīgi tirgotiem ražojumiem rada šādas brīvības mazināšanos.

2. pants

1. punkts

Šajā punktā nosaka priekšlikuma darbības jomu.

Referents varētu izskatīt šo punktu, ja būs nepieciešamas izmaiņas lielākas juridiskās 
skaidrības labad.

  
1 Otrais divgadu ziņojums par savstarpējas atzīšanas principa ieviešanu vienotajā tirgū, 23.07.2002.
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2. punkts

2. punktā ir iekļauta „tehnisko noteikumu” definīcija no Direktīvas 98/34/EK.1

Referents izpētīs, vai šo definīciju ir nepieciešams mainīt, ņemot vērā patlabanTiesā 
ierosinātās lietas. Turklāt referents varētu arī izvērtēt papildu definīcijas nepieciešamību.

3. pants

3. panta mērķis ir nodrošināt regulas atbilstību pašreizējiem Kopienas tiesību aktiem.

Svarīga ir regulas atbilstība citiem Kopienas instrumentiem. Tādēļ referents apsver grozījumu 
iespējas tekstā, lai ieviestu skaidrību attiecībās starp šo regulu un nosauktajām direktīvām.

Tehnisku noteikumu piemērošana (2. nodaļa)

4. pants

Tā kā savstarpēja atzīšana nenotiek automātiski, tad 4. pants nosaka procedūru gadījumiem, 
kad dalībvalstis pieņem lēmumu atteikties no savstarpējas atzīšanas un tā vietā piemērot valsts 
tehniskos noteikumus.

Referents izvērtēs nepieciešamību pēc skaidrākas procedūras lēmumu pieņemšanai par 
atteikšanos no savstarpējas atzīšanas. Šādi lēmumi jāpamato ar izvērtējumu par ražojuma 
atbilstību tās dalībvalsts tehniskajiem noteikumiem, kurā tas pirmo reizi ir tirgots, t. i., ka 
ražojums, pirmkārt, ir likumīgi tirgots. Pieņemot lēmumu, rūpīgi jāpārbauda arī aizsardzības 
līmenis, t. i., salīdzinot tās dalībvalsts likumdošanas aktos noteikto aizsardzību, kurā ražojums 
tiek tirgots, ar galamērķa dalībvalstī noteikto aizsardzības līmeni.

Skaidrojumi neradītu papildu administratīvos pienākumus, jo tie ietekmētu vienīgi tās
iestādes, kas vēl pareizi nepiemēro savstarpējas atzīšanas principu.

Referents arī apsvērs lēmumu paziņošanai atvēlētā laika noteikšanu.

Visbeidzot rūpīgākai 2. nodaļas saskaņošanai referents iesaka saskaņot 5. panta tekstu ar 
4. panta saturu un 6. panta pašreizējo tekstu iekļaut 4. pantā.

Ražojuma informācijas punkti (3. nodaļa)

7. un 8. pants

  
1 Direktīva 98/34/EK, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā.
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7. un 8. panta mērķis ir novērst juridiskas neskaidrības, veicināt administratīvo sadarbību un 
sekmēt dialogu starp pusēm.
Referents gribētu nodrošināt, ka ražojuma informācijas punkti darbojas kā palīdzības dienesti 
savstarpējas atzīšanas principa piemērošanā.

Referents uzskata, ka tirgus dalībnieku piekļuve informācijai par valsts tehniskajiem 
noteikumiem ir vitāli nepieciešama. Tirgus dalībniekiem dažkārt ir grūtības uzzināt, vai pašu 
tehniskie noteikumi ir līdzīgi galamērķa dalībvalstī pieņemtajiem noteikumiem. Tādējādi 
informācijas punkti sniegtu attiecīgo informāciju par regulas piemērošanu un savstarpējas 
atzīšanas principa ieviešanu.

Turklāt referents uzskata, ka ir svarīgi, lai informācijas centri noder problēmu risināšanas 
mehānismu stiprināšanai bez tiesvedības uzsākšanas.

Nobeiguma noteikumi (4. nodaļa)

10. pants

10. pantā ir noteikts, ka „pēc pieprasījuma dalībvalstis nosūta Komisijai padziļinātu ziņojumu 
par šīs regulas īstenošanu, tostarp detalizētu informāciju par visiem rakstiskajiem 
paziņojumiem vai lēmumiem, kas nosūtīti saskaņā ar 4. pantu...”.

Referents uzskata, ka termins „pēc pieprasījuma” rada juridiskas neskaidrības dalībvalstīm –
nav skaidrs, kad dalībvalstīm ir jāiesniedz ziņojumi. Tādēļ referents apsvērs īpaša termiņa 
noteikšanu šo ziņojumu iesniegšanai Komisijā, piemēram, vienu reizi gadā.

Pretēji Lēmumā 3052/95 noteiktajai procedūrai, 10. pantā nav noteikts Komisijas tūlītējs 
vērtējums dalībvalstu lēmumiem par atkāpšanos no savstarpējas atzīšanas principa. Referents
uzskata, ka savstarpējas atzīšanas principa pareizas piemērošanas kontroles nolūkā Komisijai 
vajadzētu analizēt lēmumus, kas iekļauti (ikgadējos) ziņojumos, un izvērtēt sniegto 
pamatojumu. Turklāt Komisija varētu ziņot Parlamentam un Padomei par regulas 
piemērošanu un sniegt informāciju par tās izvērtējumu reizi trijos gados pēc regulas stāšanās 
spēkā.

13. pants

13. pantā ir noteikta regulas stāšanās spēkā. Referents uzskata, ka papildus ir nepieciešams 
noteikt termiņu, kādā ir ieviešami noteikumi par ražojuma informācijas punktiem, lai dotu 
dalībvalstīm laiku tos izveidot, piemēram, sešus mēnešus pēc regulas stāšanās spēkā.

Citi jautājumi
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Referents apsvērs īpaša punkta par tīmekļa vietnes izveidi iekļaušanu regulā, nosakot, ka šajā 
tīmekļa vietnē jāiekļauj to ražojumu saraksts, uz kuriem attiecas savstarpēja atzīšana. 
Referents arī vēlētos, lai tīmekļa vietnē publicē, piemēram, ražojuma informācijas punktu 
sarakstu un statistikas rādītājus par to gadījumu skaitu, kuros tiek piemērota, lūgta un atteikta 
savstarpēja atzīšana, pamatojoties uz informāciju, ko dalībvalsts sūta saskaņā ar 10. pantu.
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