
DT\664264LT.doc PE 388.498v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

23.4.2007

DARBO DOKUMENTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios 
gaminių pardavimo sistemos

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

(COM(2007)0053 – 2007/0030(COD))

Pranešėja: Christel Schaldemose



PE 388.498v01-00 2/5 DT\664264LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Įžanga

§ Laisvas prekių judėjimas – pagrindinis bendrosios rinkos ramstis – yra svarbiausias 
konkurencingumo ir ekonomikos augimo skatinimo Europos Sąjungoje veiksnys. 
Bendrijos techniniai teisės aktai, užtikrinantys laisvą gaminių judėjimą, suteikė ne tik 
lygesnes konkurencijos sąlygas ekonominių operacijų vykdytojams, bet ir aukštus 
gaminių saugumo ir vartotojų apsaugos lygius. 

§ Tačiau įgyvendinant šiuos techninius teisės aktus patirta kai kurių veiklos sutrikimų. 
Ypač iškilo konkurencijos iškraipymo pavojus dėl skirtingos valstybių narių valdžios 
institucijų atitikties vertinimo įstaigų skyrimo praktikos, dėl skirtingos rinkos 
priežiūros infrastruktūros ir dėl „CE“ atitikties ženklo išmanymo bei pasitikėjimo juo 
stokos.

§ Todėl teisės aktais, įtrauktais į Vidaus rinkos paketą dėl Komisijos pasiūlytų prekių, 
siekiama sukurti bendrą pagrindą esamų infrastruktūrų priežiūros gerinimui ir nustatyti 
suderintas nuorodas dėl būsimų su gaminiais susijusių teisės aktų rengimo. 

§ Iš trijų gaminių pakete pasiūlytų teisinių priemonių, du pasiūlymai1 susiję su 
suderintomis prekių sritimis, užtikrinantys tuos pačius minimalius reikalavimus 
gaminiams visose valstybėse narėse ir aprėpiantys beveik 75 proc. ES vidaus 
prekybos. Vienas pasiūlymas2, susijęs su nesuderinta prekių sritimi, aprėpiančia 
maždaug 25 proc. ES vidaus prekybos.

§ „Suderintos srities“ klausimu Komisija nutarė savo pasiūlymą padalyti į du atskirus 
teisinius tekstus: 

1. Reglamentą, nustatantį bendrą pagrindą, kuris apima esamus teisės aktus dėl 
akreditavimo ir rinkos priežiūros.

2. Sprendimą, nustatantį bendrus elementus būsimiems teisės aktams suderintų 
prekių srityje, einantį kartu su jų įgyvendinimo gairėmis.

§ Šio darbo dokumento dalykas yra pasiūlymas dėl Sprendimo dėl bendrosios gaminių 
pardavimo sistemos, jungiančios suderintas teisines priemones, kurias galima būtų 
taikyti neatsižvelgiant į naudojamą teisės aktų leidybos būdą (vadinamuosius senojo ir 
naujojo požiūrio teisės aktus). 

  
1 COM (2007) 53 (galutinis) „Pasiūlymas dėl sprendimo dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos“ ir COM 
(2007) 37 (galutinis) „Pasiūlymas dėl reglamento, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir 
rinkos priežiūros reikalavimus“. 
2 COM (2007) 36 (galutinis) „Pasiūlymas dėl reglamento, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų 
nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir 
panaikinantis Sprendimą Nr. 3052/95/EB“.



DT\664264LT.doc 3/5 PE 388.498v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

§ Senasis požiūris lyginant su naujuoju požiūriu. Suderintoje srityje gali būti naudojami 
du skirtingi teisės aktų leidybos būdai: 1) naujasis požiūris1, pagal kurį Bendrijos 
teisės aktai apsiriboja esminių reikalavimų dėl sveikatos, saugumo, vartotojų apsaugos 
ir aplinkosaugos klausimų apibrėžimu. Techniniai duomenys standartų pavidalu 
sudaro sąlygas gaminiams atitikti būtinus esminius reikalavimus ir 2) senasis požiūris, 
pagal kurį Bendrijos teisės aktais nustatomi visi išsamūs techniniai reikalavimai.

§ Naujasis požiūris plačiai pripažįstamas kaip geras paprastesnės ir lankstesnės teisės 
aktų leidybos pavyzdys ir pagal kurį, priėmus tik 25 direktyvas, pavyko paleisti į 
apyvartą ES maždaug 60 proc. gaminių. Lyginant su šiuo skaičiumi, senąjį požiūrį 
sudaro apie 600 direktyvų ir jis aprėpia apie 10 proc. gaminių, platinamų Europos 
Sąjungoje.

Svarstytini klausimai

Pranešėja norėtų iškelti daug preliminarių klausimų, kuriuos būtina nuodugniai apsvarstyti.

Teisinių priemonių pasirinkimas

Vienas pagrindinis klausimas – ar pasiūlymas dėl sprendimo iš tiesų yra tinkama teisinė 
priemonė siekiant užtikrinti būsimų sektorių teisės aktų darnumą suderintoje srityje. Pranešėja 
norėtų apsvarstyti, ar į reglamentą turėtų būti įtraukta kiek įmanoma daugiau nuostatų, užuot 
užtikrinus jų įgyvendinimą ir vykdymą greičiausiu galimu metu.

Derėjimas su reglamento pasiūlymu

Bet kokiu atveju pranešimo projektą dėl pasiūlyto sprendimo reikia gerai suderinti su 
pranešimo projektu dėl reglamento pasiūlymo, nustatančio su gaminių prekyba susijusius 
akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (COM(2007)0037). Pranešėjui reikės įvertinti, 
ar terminijoje nėra dalinių sutapimų arba nesuderinamumų ir apibrėžčių, vartojamų abiejuose 
tekstuose.

Visuomenės interesų apsaugos lygis (2 straipsnis) 

Pasiūlytame sprendime teigiama, kad būsimų sektorių teisės aktai suderintoje srityje turėtų 
būti grindžiami naujojo požiūrio metodu, ir tik tuomet, jei šis požiūris, pagal kurį teisės 
aktuose nustatomi esminiai reikalavimai, neįmanomas ar netikslingas, turėtų būti naudojami 
senojo požiūrio teisės aktai, pagal kuriuos teisės aktuose nustatomos išsamios specifikacijos.

Pranešėja mano, kad demokratinės kontrolės padariniai turi būti ir toliau nagrinėjami. Todėl 
toliau reikia nagrinėti išankstines sąlygas, kuriomis vadovaujamasi renkantis naująjį arba 
senąjį požiūrį, ypač, ką reiškia „praktiškai neįmanoma ar netikslinga“.

Ekonominių operacijų vykdytojų prievolės (2 skyrius) 
  

1 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucija dėl naujojo požiūrio į techninį derinimą ir standartus. Iki šiol priimtos 
25 naujojo požiūrio direktyvos.
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Vienas iš pagrindinių klausimų šiame pasiūlyme dėl sprendimo yra ekonominių operacijų 
vykdytojų – ar jie gamintojai, įgaliotieji atstovai, importuotojai ar platintojai – teisinės 
prievolės ir atsakomybė, kai jų gaminiai pateikiami į rinką, taip pat jų teisė patekti į rinką. 
Šiomis aplinkybėmis pagal teisės aktus ekonominių operacijų vykdytojai turėtų paisyti 
pagrindinio vidaus rinkos nediskriminavimo principo ir jis turėtų būti iki galo įgyvendintas
valstybėse narėse.

Be to, teisės aktai, pagal kuriuos ekonominiams operacijų vykdytojams skiriamos teisinės 
prievolės, turi užtikrinti derėjimą su proporcingumo taisyklėmis, t. y. turi būti užtikrinta, kad 
ekonominių operacijų vykdytojų administracinės naštos yra proporcingos tikslams, kuriuos 
reikia pasiekti.

Ženklinimo „CE“ ženklu vaidmuo (17 straipsnis)

Paženklindamas gaminį „CE“ ženklu gamintojas pareiškia, kad gaminys atitinka esminius 
reikalavimus, taikomus naujojo požiūrio direktyvose. Gaminys, turintis „CE“ ženklą, teikia 
naudą, nes laisvai platinamas bendrojoje rinkoje. Dabartiniai tyrimai parodė, kad didelė 
vartotojų dalis, o ypač mažiau išsilavinę vartotojai, menkai išmano „CE“ ženklo ant gaminių, 
kuriuos jie perka1, vaidmenį ir svarbą. Jis dažnai suprantamas, kaip nuoroda į kilmę ar tai, kad 
gaminys išmėgintas ir patvirtintas kažkokios nacionalinės priežiūros institucijos. Be to, „CE“ 
ženklas buvo kritikuojamas dėl patikimumo stokos, nes gaminiai su „CE“ ženklu kartais 
neatitinka teisės aktų.

Pranešėjai reikės apsvarstyti, ar šis pasiūlymas dėl sprendimo yra tinkamiausia teisinė 
priemonė siekiant užtikrinti sąmoningumo dėl „CE“ ženklo kėlimą. Be to, dera apsvarstyti, ar 
reikia sustiprinti „CE“ ženklo patikimumą ir pasitikėjimą juo.

Atitikties vertinimo įstaigų notifikavimas (4 skyrius)

Reikia smulkiai išnagrinėti ir įvertinti atitikties vertinimo įstaigų apibrėžtį ir vaidmenį 
pasiūlyto reglamento aplinkybėmis.

Notifikuojančios institucijos (19 straipsnis)

Reikia išaiškinti, ar notifikuojanti įstaiga, kaip apibrėžta 19 straipsnyje, turėtų būti 
savarankiška administracinė institucija, ar tik atsakingos ministerijos dalis, nes yra pavojus, 
kad padaugės administracinių sluoksnių, kurie pakenktų notifikacijos procedūroje 
dalyvaujančioms šalims, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Notifikuotosioms įstaigoms keliami reikalavimai (22 straipsnis)

Reikalavimai, taikomi atitikties vertinimo įstaigoms, smulkiai išdėstyti 22 straipsnio 2–11 
dalyse. Reikia išnagrinėti šios daugybės smulkių reikalavimų derėjimą, taip pat ir skaidrumo 
principo taikymą.

  
1 „CE“ – vartotojų ir mažmenininkų žinių apie „CE“ ženklą studija. Švedijos prekybos tyrimų institutas. 2004.
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Bendrijos apsaugos procedūros (36–37 straipsniai)

Šioje dalyje kalbama apie rizikos įvertinimą ir galimus veiksmus tuo atveju, kai teisėtai 
pažymėti gaminiai kelia pavojų, ypač žmonių sveikatai ir saugai arba visuomenės interesų 
apsaugai. Būtina, kad ir nacionalinės, ir Bendrijos apsaugos procedūros būtų tinkamos 
siekiant vartotojams ir piliečiams užtikrinti aukščiausios apsaugos lygius. Valstybės narės 
neturėtų leisti piktnaudžiauti šiomis procedūromis, siekdamos užkirsti kelią nereikalingų 
kliūčių, priešingų vidaus rinkos principams, sudarymui.


