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Ignorantia iuris europea nocet

Sredi poletja je Evropska komisija Sloveniji poslala uradni opomin zaradi omejitev pri namestitvi in uporabi aktivnih strelovodov ESE (ang. Early
Streamer Emission) na stavbah v Sloveniji. Zahteve po skladnosti opreme za zaščito pred strelo iz drugih držav EU s slovensko zakonodajo so po mnenju

Evropske komisije v nasprotju z načelom vzajemnega priznavanja in prostim pretokom blaga. Slovenija ima na voljo dva meseca za odgovor. Po

zaključku postopka bodo podjetniki, ki so v Sloveniji v preteklosti želeli prodajati aktivne strelovode, pa so bili zaradi ukrepov Inženirske zbornice

Slovenije (IZS) pri tem ovirani, z lahkoto prišli do odškodnin za materialno škodo, ki jim je pri tem nastala v desetih in več letih, bodisi od IZS ali pa od

Republike Slovenije, ki je za te omejitve vedela, pa jih ni odpravila.

V zvezi s tem sva z dr. Rajkom Knezom že leta 2007 opozorila IZS, in sicer da je ukrepanje IZS zoper podjetnika, ki je v Sloveniji želel tržiti aktivne strelovode
Prevectron 2, pa za to ni dobil dovoljenj, sklicujoč se na uporabnost standardov nekdanje Jugoslavije, v nasprotju s pravom EU, natančneje z načelom
medsebojnega priznavanja. Ker za najino stališče ni bilo posluha, bodo slovenska sodišča soočena z zahtevki za povračilo povzročene škode na osnovi pravil
EU.

Francoski standard velja za slovensko ozemlje?

Aktivni strelovodi Prevectron 2 podjetja Indelec s.a. iz Francije so proizvedeni skladno s francoskim standardom NF C 17‑102:95 in se v Franciji zakonito
tržijo. IZS je izdala mnenje, da omenjeni francoski standard zanje ni merodajen, ampak bi morali biti strelovodi za prodajo na slovenskem trgu v skladu "z
veljavnim slovenskim pravilnikom in standardi SIST ter normami EN." 
 
V zadevnem primeru ovire prostemu pretoku blaga niso predstavljala zavezujoča pravna pravila države članice (zakonodaja), ampak dejanska administrativna
(upravna) praksa. Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP‑1) 1  namreč ne prepoveduje prodaje aktivnih strelovodov Prevectron 2, ampak določa zgolj
odgovornost za ustreznost proizvodov, ki jo ima proizvajalec oz. distributer. Tudi Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti
(ZTZPUS) 2  je v 18.a členu vseboval načelo vzajemnega priznavanja za proizvode na neharmoniziranem področju. Končno tudi Pravilnik o tehničnih predpisih o
strelovodih 3  ne prepoveduje prodaje omenjenih strelovodov. V odstavku 8.12 namreč določa: "Lovilci so po točki 3.202 teh predpisov tudi tisti lovilci, ki
imajo glavo z virom ionizirajočega sevanja; npr. radij idr." 4

V skladu s tem je tudi Ministrstvo za gospodarstvo izdalo mnenje, da ne vidi "zadržkov za dajanje navedenih proizvodov na slovenski trg". 5  Prodaje
obravnavanih strelovodov v Sloveniji torej ni preprečevala zakonodaja, ampak administrativna praksa IZS.

IZS lahko ima velik vpliv na delovanje projektantov, saj je to organ, ki nadzoruje njihovo delo, lahko izvede disciplinske postopke in izreče sankcije. V takšnih
okoliščinah je bilo mnenje IZS pomemben dejavnik, ki je vplival na obnašanje projektantov pri delu.

Navedeno pa je zgolj eden od primerov, kjer pristojne institucije in organizacije v Sloveniji zaradi slabega poznavanja prava EU povzročajo škodo tako
gospodarskim subjektom kot tudi  če slednji uveljavljajo pravna sredstva  davkoplačevalcem.

Nepoznavanje načela medsebojnega priznavanja blaga v EU

Eden temeljnih pogojev za optimalno delovanje notranjega trga za pretok blaga je odprava tehničnih ovir v trgovini. Kljub temu so te ovire v EU še zmeraj
zelo razširjene. Nastajajo zato, ker se za blago iz drugih držav članic, v katerih se zakonito trži, uporabljajo nacionalna pravila, ki postavljajo zahteve, ki jih
mora tovrstno blago izpolnjevati (npr. glede označb, oblike, velikosti, teže, sestave, videza, embalaže). Če teh pravil ne poenotimo z zakonodajo EU,
nastanejo tehnične ovire, za katere se uporablja člen 34 PDEU. To velja tudi, ko se navedena nacionalna pravila uporabljajo ne glede na poreklo blaga.

Načelo medsebojnega priznavanja od držav članic zahteva, da na področjih, ki niso bila predmet harmonizacijskih ukrepov na ravni EU ali na katerih veljajo
ukrepi minimalne ali opcijske harmonizacije, na svojem ozemlju sprejmejo proizvode, ki so zakonito proizvedeni in dani na trg v drugi državi članici.

Omenjeno načelo preprečuje ponavljanje primerljivih postopkov za zagotovitev čezmejnega dostopa na trg. Kljub temu na notranjem trgu še naprej veljajo
različna nacionalna tehnična pravila ‑ načelo določa samo, da ne glede na tehnične razlike med nacionalnimi pravili države članice na svojem ozemlju ne
morejo prepovedati prodaje proizvodov, ki niso predmet harmonizacijske zakonodaje, a se zakonito tržijo v drugi državi članici, tudi če so bili proizvedeni po
pravilih, ki se razlikujejo od pravil, kakršna veljajo za domače proizvode. Edine izjeme pri tem so omejitve, ki so dopustne na podlagi člena 36 PDEU (denimo
varstvo javne morale, varnosti, zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin itd.) ali na podlagi nujnih zahtev javnega pomena, ki jih priznava Sodišče EU (npr.
varstvo potrošnikov), pod pogojem, da so sorazmerne s postavljenimi cilji.

Medsebojno priznavanje je torej sredstvo za zagotovitev prostega pretoka blaga znotraj EU za proizvode, za katere ni harmonizacijske zakonodaje na ravni
EU. Načelo ostaja lex generalis, torej se uporablja le, če lex specialis (tj. harmonizacijski ukrep) ne organizira trgovine v EU drugače.

Pravne podlage

Načelo medsebojnega priznavanja izhaja iz analize sodne prakse Sodišča EU, in sicer iz znamenite odločbe v zadevi Cassis de Dijon, 6  ki je bila izdana 20.
februarja 1979 in je postala temelj za nov razvoj notranjega trga za pretok blaga. 7  Sodišče EU je v zadevi Cassis de Dijon odločilo: 
 
"Ovire pretoku znotraj Evropske skupnosti, ki izvirajo iz razlik v nacionalnem pravu glede prodaje določenega blaga, je treba sprejeti, če so te določbe nujne
za zadovoljevanje obveznih zahtev." 8

Države članice, kamor se blago uvozi, morajo torej izkazati legitimne razloge, da upravičijo sicer sorazmerne ukrepe, s katerimi zavezujejo trgovce in blago
iz drugih držav članic. Nemčija v zadevi Cassis de Dijon ni bila uspešna pri dokazovanju teh razlogov, zato je blago lahko vstopilo na njen trg na podlagi
spoštovanja pravil države izvora, pa tudi sicer je Sodišče EU sodbo dopolnilo z izjavo, ki je kmalu postala znamenita:

Janja Hojnik: O načelu medsebojnega priznavanja blaga, Pravna praksa, 2018, št. 41‑42, str. 12‑14.
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"Ni veljavnega razloga, da ne bi pod pogojem, da so bili zakonito proizvedeni in dani na trg ene države članice, dovolili uvoza (proizvodov) v vse

druge države članice." 9

To določilo je dobilo naziv načelo medsebojnega priznavanja ali načelo ekvivalence. 10  V novejšem času ga imenujejo tudi kar načelo prostega pretoka

blaga. 11  Sodišče EU ga sicer do nedavnega ni označevalo s tem imenom. Šele leta 2009 je v sodbi v zadevi Komisija proti Italiji veliki senat Sodišča EU
poudaril:

"Iz ustaljene sodne prakse tudi izhaja, da člen (34 PDEU) določa obveznost, da je treba spoštovati načeli prepovedi diskriminacije in medsebojnega

priznavanja proizvodov, ki se zakonito proizvajajo in tržijo v drugih državah članicah, in načelo zagotavljanja prostega dostopa do nacionalnih trgov

za proizvode Evropske skupnosti." 12

Komisija je hitro spoznala pomen odločitve v zadevi Cassis de Dijon in izdala več sporočil, v katerih je pojasnila, kako naj bi načelo medsebojnega priznavanja
delovalo v praksi. Nekateri komentatorji so sicer menili, da so šla sporočila Komisije dlje od izvirne odločitve Sodišča EU. 13

Prvo takšno sporočilo je Komisija izdala že leta 1980. 14  V njem je poudarila, da je treba dovoliti dostop na ozemlje države uvoznice vsem proizvodom, ki so
uvoženi iz drugih držav članic, če se skladajo s pravili in postopki proizvodnje, ki so običajni in tradicionalno sprejeti v državi izvoznici, in se izdelki tam tudi
prodajajo. Komisija je v tem sporočilu države pozvala, da naj ne gledajo izključno z nacionalnega zornega kota in naj ne upoštevajo zgolj zahtev, ki veljajo
za domače proizvode, saj pravilno delovanje notranjega trga narekuje, da vsaka država članica upošteva legitimne zahteve drugih držav članic. Izjeme so
dopustne samo pod strogimi pogoji.

Leta 1999 je Komisija izdala prenovljeno sporočilo o uporabi načela medsebojnega priznavanja, 15  v katerem je upoštevala dvajsetletno sodno prakso Sodišča
EU po odločitvi v zadevi Cassis de Dijon, iz katere je lahko Komisija razbrala nepravilno uporabo tega načela v praksi. Poudarila je, da je pri uporabi načela
medsebojnega priznavanja v praksi težava, da so države članice uvoza navadno prepričane, da je pravilna samo njihova metoda za zavarovanje splošnih
interesov, kot sta varovanje zdravja in varstvo potrošnikov. Največ težav je Komisija zaznala v sektorjih prehrane, elektroinženiringa, vozil, dragocenih kovin,
gradbeništva in kemikalij. V sporočilu je dala nekaj predlogov za doslednejšo uporabo načela medsebojnega priznavanja (npr. z nadzorom, izobraževanjem
itd.) ter Svet in Evropski parlament pozvala, da to načelo razglasita za jedro notranjega trga.

Leta 2003 je Komisija izdala že tretje sporočilo s tega področja z naslovom Sporočilo o olajšanju dostopa proizvodov na trge drugih držav članic: praktična
uporaba načela medsebojnega priznavanja. 16  Sporočilo opredeljuje pravice in obveznosti podjetij in nacionalnih organov v primerih, ko je potrebna uporaba
načela medsebojnega priznavanja. Pri tem Komisija poudarja, da je pozitivna lastnost notranjega trga EU, da so na njem zelo raznoliki proizvodi, ki hkrati
zagotavljajo visoko raven varnosti potrošnikov in okolja, kar koristi tako potrošnikom kot podjetjem.

V okviru prenovljenih ciljev Lizbonske strategije je Komisija leta 2006 začela javno posvetovanje o prihodnosti notranjega trga. 17  V sporočilu o delovanju
notranjega trga blaga 18  je leta 2007 ugotovila, da notranji trg blaga na splošno deluje dobro in da obsega trgovina znotraj EU dve tretjini celotne trgovine,
vendar kljub temu ostajajo nekatere težave, ki jih je treba odpraviti v skladu s cilji Lizbonske strategije.

Pravilo in izjema

Iz sodne prakse Sodišča EU in sporočil Komisije torej izhaja, da načelo medsebojnega priznavanja na neharmoniziranih področjih vključuje pravilo in izjemo:a)

splošno pravilo je, da je treba ne glede na obstoj nacionalnega tehničnega pravila v državi članici uvoza zagotoviti temeljno pravico do prostega pretoka, ki
jo zagotavljata pogodbi, za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici;  
 
b) izjema pri tem pa je, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, ne uživajo te pravice, če lahko država članica uvoza dokaže, da morajo ti
proizvodi nujno upoštevati njeno nacionalno tehnično pravilo. 19  
 
Medsebojno priznavanje ex ante se navadno izvede pri predhodni upravni odobritvi proizvoda, tj. na podlagi nacionalne zakonodaje, ki za proizvod zahteva
obvezno predhodno dovoljenje, preden se lahko trži. Na neharmoniziranih področjih zahteve za predhodno upravno odobritev niso pogoste, saj načeloma
pomenijo ukrep z enakim učinkom kot količinske omejitve. Pogosto so namreč tovrstni postopki dolgotrajni, dragi in zato ovirajo trgovino v EU. V primerih, ko
so te zahteve upravičene, pa so priložnost za podjetja, da pristojnim oblastem predstavijo svoje argumente in relevantne informacije o proizvodu.

Bolj običajno je medsebojno priznavanje ex post. Do tega pride, ko postopek predhodne upravne odobritve ni predpisan, a med nadzorom blaga na trgu
pristojni organi naletijo na proizvod, ki se zakonito trži v drugi državi članici, vendar se ne sklada z nacionalnimi tehničnimi predpisi. Tako je belgijska zadeva
glede kruha in pekarskih izdelkov prišla pred nacionalno sodišče po tem, ko je inšpektor za hrano izpeljal testiranje proizvodov v lokalni trgovini. 20  V tem
postopku bi nacionalne oblasti morale uporabiti medsebojno priznavanje in proizvodom dovoliti prodajo na nacionalnem trgu. Tudi zadeva glede ementalca
brez skorje je bila posledica inšpekcije nacionalnih nadzornikov v prostorih podjetja, ki se je ukvarjalo z rezanjem in pakiranjem kosov sira. 21  Med to
inšpekcijo so našli ementalec brez skorje, ki se je zakonito tržil v drugih državah članicah, ne pa tudi v Franciji.

Komisija poudarja, da medsebojno priznavanje ne vključuje primerjave tehničnih pravil države članice porekla in uvoza, ampak je omejeno na analizo
nujnosti in sorazmernosti tehničnih pravil, ki jo opravijo pristojne oblasti v državi članici uvoza. 22  Kljub tej omejitvi pa medsebojno priznavanje ni zmeraj

avtomatično, saj utegnejo države članice uporabiti izjeme iz člena 36 PDEU in obvezne zahteve, ki jih je sprejelo Sodišče EU. Presoja nujnosti in
sorazmernosti v državi članici uvoza zelo pogosto ni preprosta naloga, ampak se navadno opravi od primera do primera. Poleg tega je razvoj znanosti zelo
hiter, kar prav tako vpliva na presojo upravičenosti nacionalnih pravil.

Da bi medsebojno priznavanje čim bolj avtomatizirali, je v sporočilu iz leta 2003 Komisija države članice pozvala, da v nacionalne zakone in druge akte
vključijo klavzule o medsebojnem priznavanju, kar naj bi vodilo do pravilnejše uporabe tega načela. Klavzule o medsebojnem priznavanju so po mnenju
Komisije potrebne, ker so kljub členu 34 PDEU podjetja, ko naletijo na nacionalno tehnično pravilo, odvrnjena od prodaje svojih proizvodov v drugi državi
članici, čeprav ti izpolnjujejo pogoje varnosti. Poleg tega tudi pristojni nacionalni organi držav članic pogosto z obotavljanjem uporabljajo člen 34 PDEU, če
za to ni specifične pravne podlage v nacionalnih pravilih.  
 
 
 
Zahteva po klavzulah medsebojnega priznavanja ima sicer podlago v sodni praksi Sodišča EU, ki je v zadevi Komisija proti Franciji (foie gras) 23  odločilo, da je
Francija kršila člen 34 PDEU, ker v odlok o določitvi standarda za foie gras ni dodala klavzule o medsebojnem priznavanju. Generalni pravobranilec Mattera pa
je celo poudaril, da imajo države članice splošno obveznost, da takšno klavzulo vključijo v svojo zakonodajo.

V slovenski zakonodaji je takšna klavzula medsebojnega priznavanja zapisana v 18.a členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti. 24  Čeprav naj bi klavzule o medsebojnem priznavanju povečale pravno varnost, lahko v nekaterih primerih prinesejo več težav kot koristi. Zato
niso obvezne. Tako ugotavlja generalni pravobranilec Mischo v zadevi Komisija proti Franciji, 25  v kateri je Komisija med drugim trdila, da je francoski odlok
o dodatkih k prehrani kršil člen 34 PDEU, ker ni vseboval klavzule o medsebojnem priznavanju. Generalni pravobranilec je menil, da zadostuje, da država
članica uvoza z ustreznimi argumenti in znanstvenimi poročili omeji pretok blaga, ki ogroža javno zdravje, oziroma s podrobno obrazložitvijo utemelji, zakaj
bi bili potrošniki zavedeni glede dejanske narave proizvoda, pri čemer mora uvozniku omogočati, da takšno odločitev izpodbija pred pristojnimi organi. Sklenil
je, da je to "vse, kar se (upoštevajoč sodno prakso Sodišča EU, op. a.) zahteva za zagotovitev prostega pretoka blaga". 26  Pravobranilčevo stališče je bilo
potrjeno na Sodišču EU. 27  Poudarek tako ni na klavzulah v zakonodaji, ampak na postopku, ki ga nacionalni organi izvajajo. Ta mora biti lahko dostopen,
končan v razumnem roku in predmet sodne presoje.

Sklep

Bliža se petnajsta obletnica slovenskega članstva v  Evropski uniji, če upoštevamo še predpristopno obdobje, v  katerem so se državni organi in podjetja
intenzivno učili elementov prava EU, pa je to obdobje še nekaj let daljše. Zato preseneča, da se še vedno ukvarjamo z osnovnimi načeli EU in da nas še danes
Evropska komisija opozarja na temeljne postulate delovanja notranjega trga, med katere sodi načelo medsebojnega priznavanja blaga. Kot je običajno tudi
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na drugih pravnih področjih, pa se hitreje učimo, ko opozorila na kršitve s seboj prinesejo finančne posledice ‑ pogosto za davkoplačevalce, ki z izvrševanjem
prava EU niso neposredno povezani.
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