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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0472/2012 dėl darbo ir aplinkos apsaugos taisyklių ES rinkai 
skirtoms prekėms, pagamintoms ne ES teritorijoje, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis M. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad ne ES teritorijoje pagaminti produktai, skirti ES rinkai, turi 
atitikti tas pačias darbo ir aplinkos apsaugos taisykles, kurios taikomos ES pagamintiems 
produktams. Pasak jo, šalyse, kurios nėra ES valstybės narės, gamybos išlaidos mažesnės, nes 
mažesnis darbo užmokestis, blogesnės darbo sąlygos ir lankstesnės aplinkos apsaugos 
taisyklės. Turėtų būti išduodami pažymėjimai, kuriais būtų įrodoma, jog įvykdytos Europoje 
galiojančios taisyklės ir standartai, o nepriklausoma tarnyba turėtų tikrinti, kaip laikomasi šių 
taisyklių ir standartų. Atsiradus pažeidimams, gamintojai, importuotojai ar prekybininkai 
susijusiems darbininkams turėtų sumokėti žalos kompensaciją ir (arba) likviduoti aplinkai 
padarytą žalą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Komisijos pastabos

Peticijos pateikėjas nerimauja dėl darbo ir aplinkosaugos standartų skirtumų tarp ES ir 
trečiųjų šalių, eksportuojančių į ES rinką. Šiuo atžvilgiu Komisija primena, kad paskirtosios 
daugiašalės institucijos (pvz., Tarptautinė darbo organizacija, daugiašaliai susitarimai 
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aplinkos klausimais) atlieka svarbų vaidmenį nustatant pagrindinius darbo ir aplinkosaugos 
principus ir tarptautiniu lygmeniu taikomas taisykles.
Šių principų ir taisyklių taikymas ir laikymasis – pagrindinis lygių galimybių rėmimo 
pasauliniu lygmeniu aspektas. Pvz., konkrečiais daugiašaliais susitarimais aplinkos klausimais 
draudžiamos tam tikros medžiagos, kenkiančios aplinkai ir žmonių sveikatai, ir taip 
apsaugoma nuo tokių medžiagų gamybos ir naudojimo tarptautiniu lygmeniu. Tai taip pat 
taikoma peticijos pateikėjo iškeltam klausimui apie tokių medžiagų importą ir eksportą.
Taip pat reikėtų pažymėti, kad gebėjimas apibrėžti vietos politiką ir taisykles, taip pat 
susijusias su socialine ir aplinkos apsauga, yra pagrindinė nacionalinės valdžios institucijų 
prerogatyva, kuria nepažeidžiamas pirmiau minėtų tarptautinių standartų laikymasis.
Komisija taip pat norėtų pabrėžti, kad bet kurio pateikto produkto gamybos išlaidos priklauso 
nuo keleto veiksnių, kurie apima ne tik darbo ir aplinkosaugos reikalavimus, pavyzdžiui, 
gamybos išteklių prieinamumo, turimų technologijų ar finansinių sąlygų.
Tvarus vystymasis, įskaitant pagrindines darbo normas ir aplinkosaugą, yra vienas iš 
pagrindinių ES veiksmų tikslų tiek vidaus, tiek išorės santykių srityje.
Dėl to Komisija toliau dalyvaus atitinkamuose daugiašaliuose forumuose ir įvairiomis 
politikos kryptimis rems tarptautinių taisyklių ir standartų rengimą ir įgyvendinimą visose 
valstybėse narėse darbo ir aplinkosaugos srityse.

Ypač atsižvelgdama į prekybos santykius, Komisija toliau sieks įtraukti svarbias socialines ir 
aplinkosaugos nuostatas į savo dvišalius prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis. Šios 
nuostatos apima įsipareigojimus, susijusius su pagrindinių taisyklių (pvz., pagrindinių 
Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ir daugiašalių susitarimų aplinkos klausimais), 
kurios pripažįstamos tarptautiniu lygmeniu ir kuriomis turi būti remiami tvirtesni ekonominiai 
ir prekybiniai ES ir jos partnerių santykiai, laikymusi.

Galiausia atsižvelgdama į verslo veiklos socialinį poveikį ir poveikį aplinkai Komisija 
aktyviai skatina atsakingą verslo vykdymą, kuriuo būtų prisidedama prie to, kad įmonės 
plėtotų, platintų ir įgyvendintų pripažintas įmonės socialinės atsakomybės gaires ir principus.
Dėl peticijos pateikėjo siūlymo ES vienašališkai sukurti ir įgyvendinti trečiosiose šalyse 
vietos subjektų padarytos socialinės žalos ir (arba) žalos aplinkai kompensacijų vertinimo ir 
administravimo sistemą, Komisija pabrėžia, kad tokia iniciatyva būtų kišamasi į atitinkamos 
šalies nacionalinės jurisdikcijos sritį ir kiltų rimtų klausimų dėl jos teisinio pagrindo.
Regis, parama nacionalinių valdžios institucijų pajėgumams, skirtiems tinkamoms 
nacionalinėms taisyklėms rengti ir įgyvendinti, būtų tinkamesnis būdas susidariusiai padėčiai, 
susijusiai su darbo ar aplinkos apsauga, spręsti.“


