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SANTRAUKA
Šioje ataskaitoje analizuojama, kaip 2006–2008 m. laikotarpiu buvo taikomos Direktyvoje
98/34/EB1 standartizavimo ir techniniams reglamentams nustatytos procedūros. Ataskaitoje
pabrėžiama šių procedūrų svarba geresnio reglamentavimo įgyvendinimui ir bendrosios
rinkos veikimui.
Standartizacijos dalyje aptariama informavimo apie standartus procedūra, Komisijos prašymai
Europos standartų organizacijoms2 atlikti standartizacijos darbą (įgaliojimai) ir oficialūs
prieštaravimai dėl standartų. Šie elementai tapo svarbiais bendrosios rinkos veikimui.
Informavimo procedūra užtikrinamas standartų skaidrumas, o nacionalinės standartų
institucijos skatinamos ir toliau imtis iniciatyvos skatinti derinimą visoje Europoje. Oficialūs
prieštaravimai leido valstybėms narėms ir Komisijai užtikrinti, kad standartai atitiktų
reguliavimo tikslus, kurių siekiama naujojo požiūrio teisės aktuose. Įgaliojimai tapo
priemonėmis, kuriomis remiantis apibrėžiami Komisijos tarnybų ir standartų kūrėjų santykiai;
politikos lygmens ir jo techninės išraiškos sąsaja.
Techninių reglamentų srityje procedūra, pagal kurią prieš priimant nacionalinius techninius
reglamentus apie juos pranešama Komisijai, tapo veiksminga prekybos kliūčių prevencijos,
Komisijos bei valstybių narių ir valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo ir reguliavimo
sistemos gerinimo priemone. Be to, 2008 m. pabaigoje ši procedūra padėjo užkirsti kelią
protekcionistinių priemonių, kurias atsižvelgdamos į ekonomikos ir finansų krizę galėjo
siūlyti valstybės narės, taikymui vidaus rinkoje3. Pranešimo procedūra taip pat buvo svarbia
priemone nacionalinei reguliavimo veiklai orientuoti atsirandančiuose naujuose sektoriuose ir
nacionalinių techninių reglamentų kokybei gerinti – didinti jų skaidrumą, suprantamumą ir
veiksmingumą – dar nesuderintose ar iš dalies suderintose srityse. Didesnis kiekvienos
valstybės narės teisinės sistemos aiškumas padėjo ūkinės veiklos vykdytojams sumažinti
naudojimosi reglamentais kainą ir teisingai juos taikyti.
I DALIS. STANDARTIZACIJA
1.

ĮŽANGA

Šioje dalyje apibūdinama su standartizacija susijusi direktyvos dalis, kurią sudaro
informavimo apie standartus procedūra, Komisijos prašymai Europos standartų
organizacijoms atlikti standartizacijos darbą (įgaliojimai4) ir oficialūs prieštaravimai dėl
standartų, visų pirma pagal naujojo požiūrio direktyvas, pateikiama 2006–2008 m. statistika ir
šios direktyvos dalies taikymo analizė.
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1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie
techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką
(OL L 204, 1998 7 21), su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5).
CEN (Europos standartizacijos komitetas), CENELEC (Europos elektrotechnikos standartizacijos
komitetas) ir ETSI (Europos telekomunikacijų standartų institutas).
Komisijos komunikatas Europos Vadovų Tarybai – Europos ekonomikos atkūrimo planas, 2008 m.
lapkričio 26 d., COM(2008) 800 galutinis.
Įgaliojimai yra Europos standartų organizacijoms teikiami prašymai, kuriuos jos gali priimti tam
tikromis sąlygomis.
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2.

INFORMAVIMO PROCEDŪRA

Ši standartų srityje taikoma procedūra skirta stebėti naują standartizacijos veiklą, kurios imasi
nacionalinės standartizacijos institucijos. Sukurtos sistemos, kad kitos institucijos galėtų teikti
pastabas, dalyvauti darbe ar prašyti, kad iniciatyvos būtų imamasi Europos lygiu (žr.
1 priedą).
2.1

Procedūros taikymas 2006–2008 m.

Procedūra sėkmingai taikyta toliau. CEN ir CENELEC kiekvienais metais teikiamos
ataskaitos rodo, kad vidutinis metinis nacionalinių priemonių, apie kurias pranešama, skaičius
išlieka stabilus. 3 priede pateikti skaičiai nuo 1991 m. rodo pranešimų skaičiaus augimą po
kiekvieno Europos Sąjungos plėtros etapo.
Remiantis suskirstymu pagal sektorius (4 priedas) daugiausia nacionalinių pranešimų
pateikiama statybos sektoriuje. Taip pat daug pranešimų teikiama maisto produktų, vandens
kokybės ir kelių tiesimo bei priežiūros srityse.
Remdamosi pagal šią procedūrą teikiama informacija Komisijos tarnybos ir toliau teikia
informacijos prašymus, taip pat teikiamos užklausos dėl priėmimo atidėjimo (7 straipsnis),
grindžiamo pranešimais ar kitais šaltiniais.
2.2

Išvada

Informavimo procedūra vis dar labai svarbi skatinant nacionalines standartizacijos institucijas
teikti savo iniciatyvas Europos lygmeniu. Po ES plėtros padaugėjo pranešimų iš naujųjų
valstybių narių, tačiau šis skaičius nustos didėti ir net ims mažėti joms geriau integravusis
pagal senosioms valstybėms narėms būdingą tendenciją.
3.

ĮGALIOJIMAI

Standartizacijos įgaliojimai yra įsitvirtinusi Komisijos priemonė, taikoma, kai techninėmis
specifikacijomis reikia pagrįsti Europos teisės aktus ir (arba) politiką. Tai Europos standartų
organizacijoms teikiami prašymai atlikti standartizacijos darbą ir pamatinė tokio darbo
sistema (žr. 1 priedą). Standartizacijos įgaliojimai būtini tais atvejais, kai standartai naudojami
teisės aktams pagrįsti, pavyzdžiui, įgyvendinant naujojo požiūrio direktyvas.
3.1

Įgaliojimų teikimas 2006–2008 m.

Europos standartų organizacijoms iš viso suteikti 62 įgaliojimai. Su naujojo požiūrio
direktyvomis susijusių įgaliojimų skaičius, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, mažėjo
(5 priedas).
Įgaliojimų teikimo procesas vyksta sklandžiai. Neoficialios konsultacijos prieš Komiteto
posėdį paprastai padeda pasiekti visuotinį sutarimą dėl įgaliojimo prieš pradedant oficialias
konsultacijas.
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos Europos standartizacijos suinteresuotosios šalys – ANEC
(Europos vartotojų atstovavimo standartizacijos srityje koordinavimo asociacija), ECOS
(Europos aplinkos apsaugos piliečių organizacija standartizacijos srityje), NORMAPME
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(Europos amatų, profesijų ir mažųjų bei vidutinių įmonių standartizacijos biuras) ir ETUI
(Europos profesinių sąjungų institutas) buvo visapusiškai įsitraukusios į šį procesą, taip
užtikrindamos didesnį neoficialių konsultacijų skaidrumą.
Per visą laikotarpį toliau buvo taikoma praktika, pagal kurią Komitetui pranešama naujausia
informacija apie konsultacijas dėl įgaliojimų pateikiant jam atnaujintą tų įgaliojimų sąrašą.
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3.2

Įgaliojimų teikimo tendencijos

Įgaliojimų dalykinė sritis toliau plečiama. Įgaliojimų, suteikiamų įgyvendinant naujojo
požiūrio direktyvas, skaičius procentais labai panašus į praėjusio ataskaitinio laikotarpio –
38 %. Daug įgaliojimų suteikiama ir kitose politikos srityse (žr. 6 priedą), ypač vartotojų ir
aplinkos apsaugos, taip pat transporto ir energetikos srityse.
Įgaliojimai, kuriais grindžiamos eksperimentinės rinkos
Nuo eksperimentinės rinkos iniciatyvos pradžios 2007 m. suteikti dveji įgaliojimai. Šie
įgaliojimai susiję su bioproduktais ir rodo, kokią svarbią, Komisijos nuomone, funkciją
standartai gali atlikti šioje svarbioje politikos srityje.
Standartai, kuriais grindžiami teisės aktai
Suteikti įgaliojimai, kuriais grindžiami labai įvairūs teisės aktai, – tai rodo šiam modeliui
teikiamą svarbą. Tarp tokių teisės aktų būtų galima paminėti kosmetikos, transporto
priemonių remonto ir priežiūros, maisto produktų, pašarų, bendros produktų saugos ir
aplinkos apsaugos teisės aktus. Įgaliojimų, kuriais grindžiamos naujos Europos politikos
sritys, skaičius, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, padvigubėjo. Pavyzdžiui, tokie įgaliojimai
susiję su energijos tiekimo saugumu, urbanistinės aplinkos pritaikymu neįgaliesiems ar
kosmoso pramonės programa.
Pirmasis įgaliojimas, kuriuo grindžiama Ekologinio projektavimo direktyva, suteiktas
2008 m. pabaigoje. Tai buvo pabrėžta Komisijos komunikate dėl aplinkos apsaugos aspektų
integravimo į Europos standartizaciją (COM(2004) 130 galutinis), kuriame pabrėžtas
standartų vaidmuo aplinkos apsaugos ir tvaraus vystymosi sritims plėtojant Komisijos
politiką.
Įgaliojimų, kuriais grindžiami kiti, ne naujojo požiūrio teisės aktai (žr. 5 priedą), skaičius
tebėra didelis (maždaug 35 % visų įgaliojimų) ir tai rodo, kad šį modelį jau taiko įvairios
Komisijos tarnybos.
2006 m. suteiktas įgaliojimas, susijęs su pirkėjų kontaktiniais centrais. Viena besiplečiančių
standartizavimo sričių – paslaugų sektorius. Ši tendencija įgaliojimus naudoti ne tik naujojo
požiūrio teisės aktams, taip pat naujoms politikos sritims pagrįsti rodo, kad Europoje
standartizacija vis plačiau įgyvendinant geresnio reglamentavimo politiką. Tai buvo
pripažinta ir skatinama 2004 m. Komisijos komunikate dėl Europos standartizacijos vaidmens
Europos politikos ir teisės aktų leidybos srityje5.
3.3

Išvada

Įgaliojimų teikimo procesas įsitvirtino, tačiau būtina pasirūpinti, kad jis ir toliau vyktų
sklandžiai. Siekiant šio tikslo labai svarbios neoficialios konsultacijos su visomis susijusiomis
šalimis, vykstančios dar prieš pradedant konsultacijas Komitete, todėl jos turėtų būti tęsiamos.
Siekdamos didesnio Komiteto veiklos skaidrumo Komisijos tarnybos į Komiteto išplėstinį
posėdį nuo 2006 m. kviečia dalyvauti suinteresuotąsias Europos standartizacijos šalis –
ANEC, ECOS, ETUI ir NORMAPME.
5
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COM(2004) 674 galutinis, 2004 10 18.
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Siekdamos skaidrumo Komisijos tarnybos apsvarstys galimybę parengti rašytinę procedūrą,
kurią parengti jas įkvėpė interneto forumai. Tokios procedūros tikslas bus užtikrinti, kad visi
komiteto nariai galėtų perskaityti kitų narių pastabas, taip tokio tipo konsultacijos taptų
panašios į vykstančiąsias per Komiteto posėdį.
Paaiškėjo, kad įgaliojimų teikimo procesas padeda stiprinti standartizacijos funkciją naujose
ES teisės aktų ir politikos srityse. Tai įrodo ir naujuose ES teisės aktuose daromos nuorodos į
direktyvą.
4.

OFICIALŪS PRIEŠTARAVIMAI

Naujojo požiūrio direktyvose numatytos apsaugos priemonės tais atvejais, kai darniuoju
standartu negalima užtikrinti, kad produktai atitiks esminius atitinkamų direktyvų
reikalavimus. Tokiais atvejais valstybės narės arba Komisija gali pateikti oficialų
prieštaravimą dėl atitinkamo standarto, dėl kurio konsultuojamasi su Komitetu (žr. 1 priedą).
4.1

Procedūros taikymas 2006–2008 m.

Per ataskaitinį laikotarpį prieštaravimų, dėl kurių buvo priimti Komisijos sprendimai, nebuvo
daug (11). Tik dviem atvejais buvo priimti sprendimai paremti atitikties prielaidą; 9 atvejais ši
prielaida buvo visai ar iš dalies atmesta (žr. 7 priedą).
Tačiau, įvertinus pranešimus apie naujus prieštaravimus, oficialių prieštaravimų daugėja.
Daugiausia prieštaravimų teikiama srityse, kurias reglamentuoja mašinų, žaislų ir slėginės
įrangos direktyvos.
Standartų suderinamumo problemos keletą kartų buvo aptariamos Komitete – tai paskatino
teikti prašymus iš dalies pakeisti darniuosius standartus neteikiant oficialaus prieštaravimo.
4.2

Išvada

Nors nuo prieštaravimo gavimo iki sprendimo paskelbimo praeina nemažai laiko, apskritai
procedūra buvo pakankamai veiksminga.
Panašiai kaip ir dėl įgaliojimų, Komisija, siekdama didesnio skaidrumo, skelbs sprendimus
dėl oficialių prieštaravimų viešai ir konsoliduotai, o kiekvienam Komiteto posėdžiui parengs
lentelę su naujausia informacija apie veiksmus, susijusius su oficialiais prieštaravimais.

LT

7

LT

II DALIS. TECHNINIAI REGLAMENTAI
1.

POKYČIAI 2006–2008 M.

Pranešimo procedūra (toliau – procedūra) leidžia Komisijai ir valstybėms narėms iš anksto
įvertinti techninius reglamentus, kuriuos valstybės narės ketina nustatyti produktams
(pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės) ir informacinės visuomenės paslaugoms (žr.
8 priedą). Supaprastinta procedūra taikoma ELPA valstybėms, pasirašiusioms Europos
ekonominės erdvės susitarimą, Šveicarijai ir Turkijai (žr. 11 priedą).
Pagrindiniai procedūros privalumai
• Sudaro sąlygas nustatyti naujas vidaus rinkos kliūtis anksčiau, nei pasireiškia neigiamas jų
poveikis, taip išvengiant ilgai trunkančių ir brangių pažeidimų tyrimų.
• Sudaro sąlygas nustatyti protekcionistines priemones, kurias išskirtinėmis, pavyzdžiui,
ekonomikos ir finansų krizės, sąlygomis gali parengti valstybės narės.
• Sudaro sąlygas valstybėms narėms įvertinti projektų, apie kuriuos pranešta, atitikties
Bendrijos teisės aktams, įskaitant direktyvas, lygį.
• Per daugelį metų aktyvus valstybių narių dalyvavimas vertinant projektus, apie kuriuos
buvo pranešta, leido įtvirtinti veiksmingą valstybių narių ir Komisijos dialogą.
• Ūkinės veiklos vykdytojai gali išsakyti savo nuomonę ir laiku pasirengti būsimų techninių
reglamentų taikymui. Ūkinės veiklos vykdytojai šia tikrinimo teise visapusiškai naudojasi,
tokiu būdu padėdami Komisijai ir nacionalinėms institucijoms nustatyti prekybos kliūtis.
1.1

Pranešimo procedūra išsiplėtusioje vidaus rinkoje

Ši procedūra labai padėjo užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą ES plėtros laikotarpiu, kai
2004 m. į ES įstojo 10 naujųjų valstybių narių. 2005 m. pastebėtus teigiamus šios procedūros
taikymo rezultatus patvirtina faktas, kad 2006 m. iš šių 10 valstybių narių gauti
122 pranešimai, 2007 m. – 131 pranešimas ir 2008 m. – 109 pranešimai.
Be to, ši procedūra pradėta taikyti Bulgarijai ir Rumunijai (27 ES valstybės narės). Dvi
naujosios valstybės narės įgijo reikalingų administracinių gebėjimų ir žinių, sukūrė technines
struktūras, reikalingas direktyvai taikyti: nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.
pranešta apie 33 projektus.
Taip dar kartą patvirtinta, kad direktyva yra veiksminga sklandaus produktų ir informacinės
visuomenės paslaugų vidaus rinkos veikimo užtikrinimo priemonė.
1.2

Procedūros taikymas siekiant geresnio reglamentavimo

Komisijai patvirtinus reglamentavimo aplinkos paprastinimo ir tobulinimo veiksmų planą, per
ataskaitinį laikotarpį buvo imtasi kelių su pranešimo procedūra susijusių iniciatyvų. Valstybės
narės paragintos kartu su projektais, apie kuriuos pranešama, teikti ir poveikio tyrimus. Tokie
poveikio tyrimai skatina valstybes nares iš anksto numatyti labiausiai tinkamas taikyti
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priemones ir suteikia galimybę Komisijai patikrinti siūlomų priemonių būtinumą,
atsižvelgiant į vidaus rinkos kliūtis.
Įgyvendindama geresnio reglamentavimo principus, Komisija taip pat telkė pastangas
siekdama užtikrinti, kad projektai, apie kuriuos pranešta, būtų aiškūs ir nuoseklūs, ir nustatyti
bet kokias nepagrįstai sudėtingas ar pernelyg apsunkinančias procedūras, kurias būtina
supaprastinti norint padėti ūkinės veiklos vykdytojams, kartu užtikrinant aukštą visuomenės
sveikatos, vartotojų ir aplinkos apsaugos lygį.
Nacionalinės valdžios institucijos ypač raginamos apsvarstyti šiuos aspektus:
• projektų formulavimo: aiškumas, nuoseklumas, skaidrumas ir tekstų taikymo teisinis
tikrumas;
• galimybė susipažinti su visais atitinkamame sektoriuje galiojančiais reglamentais skelbiant
konsoliduotas jų versijas popieriuje ir internete;
• procedūrų, kuriomis sukuriama nepagrįstai sudėtinga ir apsunkinanti administracinė našta
ūkinės veiklos vykdytojams, ypač teikiant produktą rinkai, identifikavimas.
• 1.2.1

Direktyva 98/34 nustatytos procedūros valdymo tobulinimas

Komisija vykdė įvairias kampanijas, skirtas didinti skaidrumą ir stiprinti dialogą su
nacionalinėmis institucijomis. Buvo nuolat tobulinama TRIS (Techninių reglamentų
informacinės sistemos) duomenų bazė ir vėliausiai 2010 m. pradžioje turėtų būti įdiegta nauja
versija, padėsianti sutrumpinti pranešimų tvarkymo laiką ir sudarysianti galimybę sujungti
TRIS ir nacionalines duomenų bazes. Nuo 2007 m. Komisija performulavo pranešimo
7 punktą, siekdama paaiškinti, ar atsižvelgiant į vieno langelio principą pagal šią direktyvą
pateiktą pranešimą galima laikyti galiojančiu pagal kitą ES teisės aktą.
Komisija užtikrina visuomenei galimybę susipažinti su projektais, apie kuriuos pranešta,
23 oficialiomis ES kalbomis, ir su svarbiausia informacija apie procedūros taikymą svetainėje
http://ec.europa.eu/enterprise/tris. Gerokai padaugėjo konsultacijų internetu: nuo 2006 m. iki
2008 m. paieškų skaičius išaugo 7,5 % ir 2008 m. siekė maždaug 140 000 (žr. 12 priedą).
2.
2.1

DIREKTYVA 98/34 NUSTATYTOS PROCEDŪROS TAIKYMAS
Veiksmingumas. Bendra apžvalga

► Pranešimų skaičius ir susiję sektoriai
Nuo 2006 m. iki 2008 m. bendras projektų, apie kuriuos pranešta, skaičius (1 979) padidėjo
palyginti su 1 782 per 2003–2005 m. laikotarpį. Šiam padidėjimui turėjo poveikio ES plėtra
(27 ES valstybės narės). Pastebėta tam tikrų trūkumų įgyvendinant kai kurių valstybių narių
įsipareigojimą pranešti apie techninių reglamentų projektus (žr. 10.2 priedą).
Didžioji dalis pateiktų pranešimų buvo susijusi su statybų sektoriumi. Daugelis jų buvo
susiję su valstybių narių taikytomis priemonėmis siekiant padidinti pastatų energijos
vartojimo efektyvumą. Taip pat daug pranešimų susiję su žemės ūkio produktų ir maisto
produktų sritimis. Šiame sektoriuje priemonės buvo susijusios su maisto higiena, genetiškai
modifikuotų organizmų ir tradicinių kultūrų sambūviu ir maisto produktų sudėtimi bei
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ženklinimu. Ypač padaugėjo telekomunikacijų ir transporto sektorių pranešimų. Gauti keli
azartinių žaidimų (azartiniai lošimai internetu), cheminių medžiagų (pavojingos medžiagos
ir farmaciniai produktai) ir aplinkos apsaugos (plastikinių maišelių naudojimo mažinimas,
atliekos ir biokuras) sričių pranešimai (žr. 10.1–10.3 priedus).
► Nagrinėti klausimai
Nesuderintose srityse ir taikant EB sutarties 28–30 straipsnius (laisvas prekių judėjimas) ir
43 ir 49 straipsnius (įsisteigimo teisė ir laisvė teikti paslaugas), Komisijos atsakymu buvo
siekiama įspėti valstybes nares apie galimas prekybos kliūtis, kurias gali sukurti
nereikalingos, neproporcingos siekiamam tikslui priemonės. Komisija toliau ragino valstybes
nares į kiekvieną techninio reglamento projektą įtraukti nuostatas dėl abipusio pripažinimo.
Suderintose srityse nuomonėmis buvo siekiama užtikrinti, kad nacionalinės priemonės būtų
būtinos, pateisinamos ir suderinamos su ES antrinės teisės aktais.
• Statybų srities pranešimai daugiausia buvo nagrinėjami pagal Direktyvą 89/106/EEB dėl
statybos produktų ir darniųjų standartų, priimtų atsižvelgiant į šią direktyvą, taip pat
Direktyvą 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo.
• Kelios valstybės narės pranešė apie projektus dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir
tradicinių ir ekologiškų kultūrų sambūvio ir atsitiktinio užterštumo GMO kontrolės.
Atsižvelgiant į Direktyvą 2001/18/EB (apgalvotas GMO išleidimas į aplinką), Reglamentą
(EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų ir Reglamentą (EB)
Nr. 1830/2003 dėl maisto produktų ir pašarų, pagamintų iš GMO susekamumo ir
ženklinimo, iš dalies pakeičiantį Direktyvą 2001/18/EB, šie išnagrinėti tekstai tapo
reguliavimo sprendimų pavyzdžiais kitoms valstybėms narėms.
• 2006 m. sausio 1 d. įsigaliojo reglamentai Nr. 852/2004 (maisto produktų higiena),
853/2004 (konkretūs gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimai) ir 854/2004
(oficiali gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, kontrolė). Šiais reglamentais
valstybėms narėms suteikiama teisė nacionaliniu lygmeniu imtis tam tikrų priemonių, apie
kurias buvo pranešta pagal Direktyvoje 98/34 nustatytą procedūrą ir dėl kurių buvo
pateiktos išsamios nuomonės ir (arba) pastabos.
• Kelios valstybės narės pranešė apie projektus, susijusius su teiginiais apie maisto
produktų sveikumą ir tokių produktų ženklinimą, taip pat jų sudėtyje esančiais priedais,
dažikliais ir konservantais.
• Nemažai pranešimų pateikta iš radijo sąsajų sektoriaus, kuriame dėl greitos technologinės
plėtros kuriamos vis sudėtingesnės nacionalinės taisyklės, galinčios sukurti kliūčių vidaus
rinkoje.
• Intensyvios nacionalinio lygmens teisės aktų kūrimo veiklos nesuderintame azartinių
žaidimų sektoriuje analizė išryškino laisvo judėjimo vidaus rinkoje ir nacionalinės
viešosios tvarkos aspektus.
• Taikant šią procedūrą taip pat sudaryta intervencijos galimybė sektoriuose, kuriuos buvo
numatyta suderinti Bendrijos lygmeniu, taip užkertant kelią valstybėms narėms taikyti
skirtingas nacionalines priemones.
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► Nuomonės
Komisija paskelbė išsamias nuomones dėl 179 pranešimų, kurie sudaro 9,04 % visų projektų,
apie kuriuos buvo pranešta per ataskaitinį laikotarpį (1 979). Palyginti su ankstesniu
ataskaitiniu laikotarpiu šis skaičius sumažėjo – tai rodo, kad valstybės narės teisės aktus
rengia vis labiau atsižvelgdamos į Bendrijos aspektą ir veiksmingai veikiančios vidaus rinkos
reikalavimą. Savo ruožtu valstybės narės paskelbė 142 išsamias nuomones. Iš 894 pastabų,
pareikštų per ataskaitinį laikotarpį, 418 buvo pareikštos Komisijos, o 476 – valstybių narių
(žr. 10.4 ir 10.6 priedus).
22 atvejais Komisija paragino atitinkamas valstybes nares atidėti reglamentų, apie kuriuos
buvo pranešta, priėmimą vieneriems metams nuo pranešimo apie juos gavimo, kad nebūtų
pakenkta toje srityje Bendrijos mastu vykdomiems derinimo darbams (žr. 10.5 priedą).
Be to, Komisija atkreipė valstybių narių dėmesį į poreikį užtikrinti, kad būtų laikomasi
Susitarimo dėl techninių prekybos kliūčių taisyklių, kai apie atitinkamas priemones buvo
pranešama ir Pasaulio prekybos organizacijai.
2.2

Procedūros taikymas skubos tvarka

Iš visų 1 979 pranešimų 49 atvejais valstybės narės prašė projektams, apie kuriuos pranešta,
taikyti procedūrą skubos tvarka. Komisija dar kartą patvirtino savo griežtą požiūrį į
privalomas išskirtines sąlygas, t. y. svarbias ir nenumatytas aplinkybes, visų pirma susijusias
su sveikatos apsauga ir sauga. Todėl prašymai taikyti procedūrą skubos tvarka buvo atmesti
tais atvejais, kai jie buvo grindžiami vien tik ekonominėmis priežastimis ar susiję su
bandymais kompensuoti dėl nacionalinių administracijų kaltės prarastą laiką. Procedūros
taikymas skubos tvarka laikytas pateisinamu 14 atvejų (žr. 10.7 priedą).
2.3

Veiksmai, kurių imtasi sulaukus Komisijos nuomonių

2006–2008 m. valstybių narių pateiktų atsakymų ir išsamių Komisijos nuomonių santykis
buvo patenkinamas (vidutiniškai 83,7 % per ataskaitinį laikotarpį). Šis procentinis dydis yra
pagrindinis rodiklis vertinant valstybių narių pasiryžimą vykdyti savo įsipareigojimus pagal
nustatytą procedūrą. Komisija atkreipia dėmesį, kad atsakymai daugiausia buvo patenkinami
(vidutiniškai 64,3 % atvejų per ataskaitinį laikotarpį). Tam padėjo nuolatinis Komisijos ir
susijusių valstybių narių dialogas, nes daugelį atvejų buvo galima išspręsti per vienerius
metus nuo pranešimų apie juos pateikimo (žr. 10.8 priedą).
2.4

Dialogas su valstybėmis narėmis

Reguliarūs Standartų ir techninių reglamentų komiteto susitikimai suteikė galimybę keistis
nuomonėmis bendrojo intereso klausimais, taip pat dėl konkrečių procedūros aspektų.
Diskusijose daugiausia buvo kalbama apie Bulgarijos ir Rumunijos stojimą į ES, visuomenės
galimybę susipažinti su dokumentais, susijusiais su Direktyvoje 98/34 nustatyta procedūra,
kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1049/20016, dalinį šios procedūros ir kitų Bendrijoje
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taikomų pranešimo procedūrų sutapimą (vieno langelio principas), TRIS duomenų bazės
valdymo pokyčius ir valstybių narių įsipareigojimus atsakyti į išsamias nuomones ir pateikti
galutinius tekstus.
Be to, keliose valstybėse narėse buvo surengti seminarai, taip sudarant galimybes užmegzti
tiesioginį Komisijos ir procedūroje dalyvaujančių nacionalinių institucijų dialogą ir padėti
pastarosioms susipažinti su dažnai labai techniniais procedūros elementais. 2008 m. lapkričio
mėn. taip pat surengta konferencija 25-osioms direktyvos metinėms paminėti. Šis renginys
buvo proga pademonstruoti Direktyvoje 98/34 nustatytos sistemos veikimą ir aptarti ateities
perspektyvas, įskaitant kaip geriau šią sistemą panaudoti įmonių, visų pirma MVĮ,
konkurencingumui didinti. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į ekonominės veiklos vykdytojų
lūkesčius, visų pirma jų pageidavimą susipažinti su dokumentais, kuriais keičiamasi pagal šią
procedūrą. Tą pačią dieną visomis oficialiomis ES kalbomis buvo išleista ir plačiai valstybėse
narėse išplatinta nauja brošiūra „Prekybos vidaus rinkoje kliūčių prevencija – Direktyva
98/34“ (ISBN 978-92-79-09847-5).
2.5

Direktyvos pažeidimai

Prieš valstybes nares pradėta nedaug pažeidimo tyrimo procedūrų (EB sutarties
226 straipsnis) dėl valstybių narių nevykdomų įsipareigojimų pagal direktyvą: keturiolika
2006 m., devynios 2007 m. ir penkios 2008 m.
2.6

Išvada

Nuo 2006 m. iki 2008 m. paaiškėjo, kad procedūra yra visiškai veiksminga, skaidri ir tinkama
administraciniam bendradarbiavimui. Tai, kad palyginti su techninių reglamentų projektų
skaičiumi pažeidimo tyrimo procedūrų skaičius yra nedidelis, rodo, kad teisingą Bendrijos
teisės aktų taikymą galima užtikrinti taikant prevencinį požiūrį ir Komisijai bei valstybėms
narėms ir valstybėms narėms tarpusavyje glaudžiai bendradarbiaujant.
Siekimas sukurti bendrą tinklą ir glaudus Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas taip
pat užtikrino, kad nacionaliniu mastu reguliavimo veikla būtų vykdoma nesukuriant techninių
prekybos kliūčių ir kad derinimo Bendrijos mastu būtų siekiama tik tose srityse, kuriose tai iš
tikrųjų reikalinga, griežtai laikantis subsidiarumo principo. Tuo pat metu tam tikrose srityse,
kuriose derinimo priemonės jau taikomos, procedūra suteikė galimybę nustatyti poreikį jas
papildyti ar sustiprinti.
Taikydama Direktyvą 98/34 Komisija toliau atidžiai stebės geresnio reglamentavimo principų
laikymąsi ir poreikį išlaikyti Europos ekonomikos konkurencingumui palankią aplinką. Todėl
projektai, apie kuriuos buvo pranešta, toliau skelbiami elektroninėmis priemonėmis, su jais
galima susipažinti nemokamai ir visomis oficialiomis ES kalbomis. Be to, bus toliau
stengiamasi ūkinės veiklos vykdytojams sudaryti kuo aiškesnę teisinę sistemą, išvengti
perteklinio reglamentavimo ir teikti pastabas, siekiant stiprinti Europos įmonių
konkurencingumą ES ir užsienyje, atsižvelgiant į šios procedūros ryšį su Pasaulio prekybos
organizacijoje Susitarimu dėl techninių prekybos kliūčių nustatyta procedūra.
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