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Introducere

Piaţa internă reprezintă piatra de temelie a creşterii economice a Europei, care se bazează pe 
cele patru libertăţi: libera circulaţie a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalului. Pentru o 
piaţă internă pe deplin funcţională pentru bunuri, eliminarea obstacolelor tehnice este 
fundamentală. În domeniul bunurilor există două tipuri principale de instrumente pentru 
realizarea acesteia:

(i) armonizarea legislaţiei naţionale, atunci când obstacolele tehnice sunt eliminate prin 
armonizarea normelor tehnice naţionale. Din cele trei măsuri legislative incluse în pachetul 
pieţei interne pentru bunuri, două se referă la zona armonizată a pieţei interne1, care acoperă 
75% din comerţul intra-UE cu bunuri şi reprezintă o valoare de 1,5 trilioane €2.

(ii) recunoaşterea reciprocă, ce face obiectul prezentului document de lucru3, se referă la 
zona nearmonizată a bunurilor, care acoperă aproximativ 25% din bunurile fabricate în UE şi 
reprezintă o valoare de 430 miliarde €4. Costul neaplicării recunoaşterii reciproce a fost 
estimat la circa 150 miliarde €5.

Recunoaşterea reciprocă

Principiul recunoaşterii reciproce provine din jurisprudenţa CEJ, în special din bine-cunoscuta 
speţă Cassis de Dijon din 20 februarie 1979.

Principiul se bazează pe o regulă şi pe o excepţie:

a) Regulă generală: un stat membru nu poate, în principiu, să interzică sau să restrângă 
vânzarea pe teritoriul său a bunurilor produse şi comercializate legal în alt stat membru, chiar 
în cazul în care aceste bunuri sunt produse în conformitate cu specificaţii tehnice sau 
cantitative care diferă de cele cerute pentru propriile sale bunuri. 

b) Excepţie: în lipsa armonizării, statul membru se poate îndepărta de la acest principiu şi 
poate lua măsuri de interzicere sau restrângere a accesului acestor bunuri pe piaţa naţională, 
numai în cazul în care aceste măsuri sunt (i) necesare, (ii) proporţionale şi (iii) sunt justificate 
pe motivele descrise la articolul 30 din Tratatul CE sau în baza unor motive imperative de 
interes general. Astfel, statul membru de destinaţie, atunci când sunt îndeplinite aceste cerinţe, 
păstrează posibilitatea de a o impune asupra produselor.

  
1 COM(2007) 37 şi COM(2007) 53.
2Cifre furnizate de Comisarul Verheugen la prezentarea pachetului pentru bunuri la 14 februarie 2007.
3 COM(2007)36.
4Al doilea raport bienal privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în piaţa unică, COM(2002)419 din 
23.7.2002.
5 Raport al grupului la nivel înalt prezidat de Wim Kok, noiembrie 2004.
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Până acum, nu există o listă de produse cărora ar trebui să li se aplice recunoaşterea reciprocă. 
Cu toate acestea, raportorul menţionează că pot fi identificate două mari categorii de 
asemenea produse:
(1) produse pentru care nu există armonizare legislativă la nivelul UE. Această categorie 
include biciclete, scări, schele, articole din metale preţioase, articole pentru îngrijirea copiilor, 
rezervoare şi containere.

(2) produse care sunt parţial armonizate. De exemplu: funcţionalitatea, aspectele climatice şi 
de eficienţă ale sistemelor de alarmă nu sunt armonizate, însă toate celelalte aspecte sunt. 
Această categorie include şi textilele, încălţămintea, tehnologia informaţiei, tipuri specifice de 
autovehicule, materialele electrice şi anumite alimente.

În general, se pare că recunoaşterea reciprocă funcţionează bine pentru produsele necomplexe 
(de exemplu, biciclete, rezervoare sau containere). În schimb, aplicarea sa la produse 
complexe din punct de vedere tehnic sau la produse cu aspecte importante de siguranţă sau 
sănătate pare să funcţioneze mai puţin bine (de exemplu, autobuze, camioane, produse de 
construcţie sau metale preţioase)1.

Probleme pentru discuţie

Pentru a începe discuţia, raportorul ar dori să ridice câteva probleme preliminare care necesită 
o examinare amănunţită. În funcţie de evoluţia dezbaterii în comisie şi de activitatea tehnică 
desfăşurată în Consiliu, acestea sau orice alte chestiuni care pot decurge din deliberările 
comisiei pot face obiectul unor amendamente ale raportorului. 

Obiectul şi sfera de aplicare (capitolul 1)

Articolul 1

Articolul 1 tratează obiectivele propunerii. 

Raportorul consideră că propunerea ar trebui să-şi precizeze în mod mai clar scopul principal, 
respectiv asigurarea liberei circulaţii a bunurilor din zona nearmonizată. De fapt, aplicarea 
regulilor tehnice naţionale la produsele comercializate în mod legal în alt stat membru 
constituie o derogare de la această libertate.

Articolul 2

Alineatul (1)

Acest alineat tratează sfera de aplicare a propunerii. 

Raportorul ar putea revizui acest alineat, în cazul în care sunt necesare modificări în interesul 

  
1 Al doilea raport bienal privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în piaţa unică, 23.07.2002
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unei mai mari clarităţi juridice. 

Alineatul (2)

Alineatul (2) stabileşte definiţia „regulii tehnice”, care a fost preluată din Directiva 
98/34/CE1. 

Raportorul va examina măsura în care sunt necesare anumite adaptări ale acestei definiţii, 
având în vedere cauzele înaintate în prezent CEJ. În plus, raportorul ar putea, de asemenea, să 
evalueze măsura în care sunt necesare alte definiţii.

Articolul 3

Articolul 3 urmăreşte să asigure că regulamentul nu se află în contradicţie cu legislaţia 
comunitară existentă.

Este important ca regulamentul să fie aliniat celorlalte instrumente comunitare. De aceea, 
raportorul va lua în considerarea modificarea textului pentru a clarifica raportul acestui 
regulament cu directivele enumerate. 

Aplicarea unei reguli tehnice (capitolul 2)

Articolul 4

Întrucât recunoaşterea reciprocă nu este automată, articolul 4 defineşte o procedură pentru 
cazurile în care statele membre intenţionează să refuze recunoaşterea reciprocă printr-o 
decizie şi să aplice în schimb regulile tehnice naţionale.

Raportorul va evalua măsura în care este necesară clarificarea acestei proceduri de luare a 
unor decizii de refuzare a recunoaşterii reciproce. Aceste decizii ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a conformităţii produsului cu regulile tehnice ale statelor membre în care a fost 
comercializat prima dată (respectiv, în primul rând dacă produsul a fost comercializat legal). 
De asemenea, deciziile ar trebui să presupună realizarea unei verificări corespunzătoare a 
nivelurilor de protecţie (respectiv, compararea protecţiei oferite de regulile naţionale unde 
este comercializat produsul cu nivelul de protecţie cerut în statul membru „destinatar”). 

Clarificările nu ar constitui o povară administrativă suplimentară, deoarece ar afecta numai 
autorităţile care încă nu aplică în mod corect recunoaşterea reciprocă.

De asemenea, raportorul va lua în considerare specificarea calendarului necesar pentru 
notificarea deciziilor.

În fine, pentru a da mai multă coerenţă capitolului 2, raportorul consideră recomandabilă 

  
1Directiva 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi 
reglementărilor tehnice.
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alinierea textului din articolul 5 la cuprinsul articolului 4, precum şi includerea textului actual 
din articolul 6 în articolul 4.

Puncte de informare despre produs (capitolul 3)

Articolele 7 şi 8

Scopul articolelor 7 şi 8 este de a evita nesiguranţa juridică, de a îmbunătăţi cooperarea 
administrativă şi de a facilita dialogul dintre părţi.

Raportorul ar dori să se asigure că punctele de informare despre produs funcţionează ca 
birouri de asistenţă pentru punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce.

Raportorul consideră că accesul la informaţii privind regulile tehnice naţionale este vital 
pentru agenţii economici. Deseori este dificil pentru agenţii economici să ştie dacă propriile 
lor reguli tehnice sunt similare celor ale statelor membre de destinaţie. De aceea, punctele de 
informare ar putea furniza informaţii relevante privind punerea în aplicare a acestui 
regulament, precum şi cu privire la funcţionarea recunoaşterii reciproce.

În plus, raportorul consideră că este important ca punctele de informare să servească la 
consolidarea mecanismelor nejudiciare de soluţionare a problemelor.

Dispoziţii finale (capitolul 4)

Articolul 10

Articolul 10 solicită statelor membre să „trimită Comisiei, la cerere, rapoarte detaliate cu 
privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv informaţii detaliate cu 
privire la notificările scrise sau deciziile trimise în temeiul articolului 4...”

Raportorul crede că termenul „la cerere” creează nesiguranţă juridică pentru statele membre -
este neclar dacă statele membre trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile de raportare. Astfel, 
raportorul va examina introducerea unui termen specific pentru transmiterea acestor rapoarte
către Comisie (de exemplu, o dată pe an).

Spre deosebire de procedura prevăzută în Decizia 3052/95, articolul 10 nu include o evaluare 
imediată de către Comisie a deciziilor statelor membre de derogare de la recunoaşterea 
reciprocă. Pentru a monitoriza aplicarea corectă a recunoaşterii reciproce, raportorul crede că 
deciziile incluse în rapoartele (anuale) ar trebui analizate de către Comisie, aceasta urmând să 
evalueze justificările prezentate. Mai mult, Comisia ar putea raporta Parlamentului şi 
Consiliului cu privire la punerea în aplicare a acestui regulament, inclusiv informaţii privind 
evaluările acestuia, din trei în trei ani după intrarea în vigoare a regulamentului.
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Articolul 13

Articolul 13 se referă la intrarea în vigoare a regulamentului. Raportorul consideră necesară 
introducerea, în plus, a unui calendar specific pentru aplicarea dispoziţiilor referitoare la 
punctele de informare despre produs, pentru a acorda statelor membre suficient timp pentru 
înfiinţarea acestora (de exemplu, şase luni de la intrarea în vigoare a regulamentului).

Alte chestiuni

Raportorul va lua în considerare includerea unei dispoziţii specifice în regulament cu privire 
la înfiinţarea unui sit web care ar trebui să includă o listă a produselor cărora li se aplică 
recunoaşterea reciprocă. De asemenea, raportorul ar dori ca situl web să publice, de exemplu, 
lista punctelor de informare despre produs şi statistici privind numărul de cazuri în care 
recunoaşterea reciprocă este aplicată, invocată sau refuzată, în temeiul informaţiilor trimise de 
statele membre în conformitate cu articolul 10.


	663548ro.doc

