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הבעיההצגת.א

מעברבענייןהאירופיתהקהילייהבמשפטשפותחודיןברירתבכלליעוסקזהמאמר
,מסחרייםבענייניםהדיןברירתמכלליחלקמהוויםאלהכללים.הפנימיבשוקטובין
במשפטתוקףלוישאשרמדינותביןהסכםמכוחאודיןמכוח,משפט-בתינזקקיםלהם

.זר1יסודבהםשמעורבציבוריאופרטימסחרילמשפטהנוגעיםבעניינים,הפנימי
חייב,וגדלההולכת,סחרבנושאיבמיוחד,מדינותכיןההדדיתהתלותשכובעולם
ביחסיםכשמדוברגם,אחרתמדינהשלבדיניםלהתחשבפעםלאהמשפט-בית

מטיליםהיצואמדינתשלדיניהכאשר,למשלהדברהואכך.פרטיםביןמשפטיים
אואיסורקייםכאשרלחילופיןאו,שלישיותלמדינותשוניםמוצריםיצואעלאמברגו
אמנות,היצואמדינתשלתרבותירכוששהםטוביןשליצואאיסור,יבואהגבלת
.ומגווניםרביםנושאיםב"וכיוליצואלסובסידיותהנוגעותשאלות,מסכפללמניעת

כלליפי-על,הפנימיתהמשפטשיטתקובעתהמסורתיהפרטיהבינלאומיבמשפט
כאן.המשפט-ביתידי-עלכולוהענייןיידקלפיההמשפטשיטתאת,שלההדיןברירת
שלנורמותבדמות)Eingriffsnormen(התערבותכלליעלמדבריםאנוזאתלעומת
אלהכלליםלדמותניתן.פרטיותובחובותבזכויותשמתערבותהזרהמסחריהמשפט
השוררתהעדרהרמוניתאתומפיריםהפנימיותהמשפטמערכותלתוךהפורציםלזאבים
הדיוןבמהלךהמתעוררתמוגדרתלבעיהמוגבלהכלליםשלהתערבותםתחום.בהן2

.המשפטיי

.למעהלהמכללהשללמשפטיםהספר-בביתמרצה* .Drobnig.0.Prof~-ללהודותמבקשתהמחברת Dr,בינלאומילמשפטפלנקמקסמכוןמנהל

.המועילותעצותיועלגםכמוהנושאהצעתעל,בהמבורגהשוואתיומשפטפרטי
1-inlaendischen Wirtschaftskollision8]Siehr, Kurt, "Auslaendische Eingriffsnormen

,"52srecht(1988),קק.103-41,אקק.102,47-45 .Rabekt.ברירתכלליעלמקיףהסבר
הבינלאומיהמשפטבתורתהמקובליםהכלליםלביןבינםוההבדלמסחריםכענייניםהדין

Schnyder,,0ג!WaresehdhkoB,.]08-:אצלגם,זהלמאמרבנוסף,למצואניתןהפרטי
-Drobnig, Ulrich, "Das Pro

~

des Wirtschaftskol;1990sreeht, Zuerich: Schulthess

-Basedow, Juergen, "Wirtschaftskol;7-1.52(1988),קקlisionsrechts", Ra~ehZ

,"52lisionsrecht(1988),קק.40-8. .~

Rdkht

2Drobnig,1הערהלעיל.
.7'בע,שם3
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משפט-בביתנאשםאלברטו:הבאה4בדוגמהנעייןהדבריםאתלהמחישכדי
החוקהפרתתוך,רגילחיטהמקמחבגרמניהשיוצרספגטילמכורבניסיוןבאיטליה

טועןלהגנתו.בלבד)Durum(קשהחיטהמקמחשיוצרואטריותמכרהמתירהאיטלקי
באמנתהתחייבוהחברותהמדינות.בגרמניהלמכירהמותרזהמסוגשספגטיאלברטו
חופשימעברלאפשר(האירופיתהכלכליתהקהילייההוקמהפיה-שעלהאמנה)רומא
עלאוסרזהסעיף.לאמנה30סעיףעלאלברטוטסתמךבמיוהד.בקהילייהטוביןשל

שוויואמצעיםכמותיותהגבלותבאמצעותבקהילייהטוביןשלהחופשיהמעברהגבלת
השופטואיןבאיטליההגרמניהספגטיאתלמכורזכותו,לטענתו.כאלהלהגבלותערך
פי-עלשמתנהלבדיוןמרוברכןכיהנה.האיטלקיהחוקפי-עלעודאותולהרשיעיכול

בשאלהזאתובכל,האיטלקיתהמשפטמערכתשלהדיןסדריוגםהמהותיהמשפט
הגרמניהחוקאתליישםעליוהאם.להחליטהשופטעלכיצדעודברורזהאיןהמרכזית
החברותלמדינות?אותוהאוסרהאיטלקיהחוקפי-עללפסוקאו,המכראתהמתיר

הפניהאיןהאיטלקיבמשפט,אוחדו5לאוהדיניםשונותמשפטשיטותבקהילייה
.שבפנינוהשאלהעלניכרתהשפעהרומאלאמנתשנראהכפיואולם,הגרמנילמשפט

de"בעניןהדין-פסק-המוצאנקודת.ב Dijon$8881)6יי

%25הפחותלכללהכילחייבפירותשליקרקבעהגרמניתתקנה:המקרהעובדות

Rewe.אלכוהול Zentral AG(להלן-"~ (uReweהעוסקתגדולהגרמניתהברה
,הרשותנגדבגרמניההמשפט-לביתעתרה,האחרותהחברותמהמדינותטוביןביבוא

%20-%15רקהמכילשועלמענביהמיוצרהצרפתיהליקריבואאתעליהשאסרה

,כמותיתלהגבלהערךשווהאמצעיהיבואעלהאיסורהיווהReweלטענת.אלכוהול
.טוביןשלחופשימעברלמנועכדיבושיש

ההליךפי-על,האירופיתהקהילייהשלהמשפט-ביתאלהפנההגרמניהמשפט-בית
תכולתהקובעתחקיקההאם:הבאההשאילתאאת,רומאלאמנת177'בסהקבוע

במדינותמקובליםמוצריםשלהיבואנמנעבעקבותיהואשר,לאלכוהולמינימום
סעיףפי-עלאסורכןועל)כמותיתלהגבלהערךשווהאמצעיהינה,האחרותהחברות

?(לאמנה30

דיניםשלתוקפםאתלקבועניתןבאמצעותםעקרונותשניקבעהמשפט-בית

:בטוביןהסחראתהמגבילים

בתוךטוביןמעברעלהגבלותשלקיומןעםלהשליםיש-הסבירותעקרון(א)
המוצריםלשיווקהנוגעים,המדינותשלהחוקיםביןמפעריםהנובעות,הקהילייה

unaaעלבעיקרהמבוססתהדוגמה4 ,ISantaridLocak08168ןGloekenl385/407Case

.4233ECR(1988)Centrosadl

שנה20-כשלבעמלאוחדואלה.מחוזההנובעותלחבויותהנוגעיםהדיןברירתלכלליפרט5
.נס1980ן1/266,מחוזההנובעותלחבויותהנוגעהמשפטבדברהאירופיתבאמנה

6,Bundeimonopotverwaltung fuer Branntwein28818*ג0ןRewe78/%1Case

.649ECR(1979)
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של(מנדטוריות)מחייבותדרישותלהבטיחכדיחיוניותשאלהבמידה,הנידונים
,הציבוובריאותעלההגנה,פיסקליפיקוחבנושאישמדוברככלבמיוחד,המדינות
ערךשוויאמצעיםתהווינהלאבאלההגבלות.הצרכןוהגנתמסחריותבעסקותהגינות

.כמותיתלהגבלה
שמגבילדיןלהצדיקשבכוחותקףנימוקבנמצאאין-ההדדיתההכרהעקרון(ב)

המדינותבאחתדיןפי-עלושווקויוצרושאלהובלבד,אלכוהולייםבמשקאותמסחר
.החברות
,בהליךשהתערבהגרמניהממשלתשלהמוזרההטענהאתדחההמשפט-בית

.(!כך)הציבורבריאותלהגנתחיוניתבהיותהמוצדקתהיתהזהבמקרהשההגבלה
נכונהשתתארנהמתאימותבתוויותבשימושיהיהשדי,נפסק-הצרכןלהגנתבאשר

.במשקההאלכוהולתנולתאת
שלבסופוהמשפט-ושבית,הידושיהיהלאכשלעצמוהסבירותשבעקרוןהיאאמת

דרישותעללהצביעיכלהלאשגרמניהמאחר;בהחלטתובלבדעליוהסתמךדבר
יבואאתלאפשרחייבתהיתההיא,המדינותדיניביןהפעראתשיצדיקומנדטוריות

.8"דיקטוםאוביטר"מאשריותרלאלמעשההיהההדדיתההכרהעקרון.הליקר
Cassis"בענשןהמשפט-ביתהחלטתנחשבתואתבכל de Dijon"לפסיקתבצדק
דןבההראשונההפעםזוהיתה.בקהילייהטוביןשלהמעברלחופשהנוגעבכלהמפתח

,מקומיתמתוצרתלמוצריםמיובאיםמוצריםביןהפלהשלאמדינתיבחוקהמשפט-בית

equally(שווהבמידהישיםהיהאלא applicable(קבעהמשפט-בית.המוצריםלכל

הסחרעלכמותיותלהגבלותערךשוויאמצעיםמהוויםשהםככל,זהמסוגדיניםשגם
מהרחבתנובעתהדין-פסקשלהנוספתחשיבותו.30סעיףפי-עלאסורים,בטובין
לאותןשבנוסףבכךהכירהמשפט-בית.מותרותהגבלותשלהקטגוריותרשימת

-הצמצום9דרךעלשהתפרשהסגורהרשימה-36בסעיףבמפורששנמנוקטגוריות

וזאת,טוביןשלחופשימעברלמנועבהצדקהעצמו30סעיףפי-עלגםלהכירניתן
"סבירותעקרון"המשפט-ביתהפעילבכך.המדינותשל"מחייבותדרישות"בכשמדובר

)rule of reason(30סעיףשלהפרשנותלגבי.
:חשובותהשלכותשתילהחלטההיולענייננו

התשתיתאתהניח,הדין-פסקשל"דיקטוםאוביטר"ה,ההדדיתההכרהעקרון(א)

"[10חץ85808ו"-74/8caseבעניוןהקודמתהחלטתואתלמעשהאימץהמשפט-בית7
837ECR(1974)DassonviUe.ע~PtoCWtW du aoiשלהסדרשבהעדרנקבעשם

מוסמכות,(הצרכןבהגנת-עניןבאותו)מסויםאינטרסעלההגנהאתהמבטיח,הקהילייה
ובלבד,כמותיותלהגבלותערךשוויאמצעיםבאמצעותטוביןיבואלמנועהחברותהמדינות
BarentsמMeasures1:ראה,אינטרסאותויבטיחושאלה , Rene , "New Developments

having.18(1981),קק.303-271,אקק.285-284,273.

;

:

Equivalent

Effect", CJitRev

8Barents,292'בע,7הערהלעיל.
36בסעיףנמנושלאציבורייםאינטרסיםתוספתשתאפשרפרשנותדחההמשפט-בית9

:ראה.במפורש

:

theLaw0?

IntroductiowI

VerLoren,ע.. van:

Themaat

Kapteyn,ת.נ.([./

Graham * Trotman/חשש]:Deventer,.06286,of the Ewopean Communiftw
.שם185ש"כההמנויםוהמניינים392'בע,1989
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אתליישםהמדינתיהמשפט-ביתאתהמחייב,הקהילייהמשפטיציר,דיןברירתלכלל

סעיףאתלפרשבאשהואבעת,המוצריםושווקויוצרובההחברההמדינהשלהזרהדין
כמעט,מקומידיןבמקוםזרדיןלהחלתביותררחבפתחהמשפט-ביתפתחבכך.30
.בקהילייהטוביןשלהחופשילמעברמפריענמצאהמקומישהדיןמקוםבכל
היהעודכל.הזרהדיןלהחלתהסייגיםאתלקבועכדינדרשהסבירותעקרון(ב)

בסייגיםלהסתפקהיהניתןמפליםמקומייםדיניםשליחסיתמצומצםבמספרמדובר
כאשרכעתואולם.המתאימיםבמקריםהזרהדיןהחלתאתלמנועכדי,36בסעיףשנמנו
נוצר,זריםדיניםמפנילהידחותמועמדיםנעשומדינתיתדרישהוכלתקןכלכמעט
מייצגים"המדינותחוקיביןפערים"שככל:העיקרוןתוכן.סבירותבעקרוןהצורך

באמצעותהפערעללההגברעודיכולהמשפט-ביתאין,שלהן"מחייבותדרישות"
רקלהתגברניתןאלהפעריםעל.טוביןשלחופשימעברולחייבהזרהדיןהחלת

.רומאלאמנת100סעיףפי-עלהמדינותחוקישל(הרמוניזציה)התאמהבאמצעות

Cassis[פ0מןפי-עלהדיןברירתכלליישום.ג deטוביןשלחופשימעברלגבי

טוביןיבואהמגבילדיןשלתוקפובשאלתלהחליטבבואו,המדינתיהמשפט-בית
דיןהאםלבדוק,הקהילייהשלהמשפט-ביתפסיקתפי-על,צריך,אחרתחברהממדינה

אובמישרין,שמפריעדיןכל.היבואעלכמותיתלהגבלהערךשווהאמצעיהינוזה
כאןתיתכנה.בספקמוטלתכשרותו-קהילהתי-הביןלסחר,בכוחאובפועל,בעקיפין

:אפשרויותשתי

לאכזהדין-מקומיתמתוצרתלמוצריםיבואמוצריביןמפלההמגבילהדין(א)
התנאיםשנילגביומתקיימיםאםרקכמותיתלהגבלהערךשווהלאמצעיייחשב

:הבאיםהמצטברים

,בטחונו,הציבורתקנת,הציבוריהמוסרעללהגןשנועדלהוכיחניתן(אא)
escape(המילוטבהוראותהנזכריםהאחריםהנושאיםאחדאובריאותו

clauses(סגורהרשימהכאמורזוהי.036יבסעיףהכלולות.
מעטומכבידהכרחי:כלומר)להשיגאמורשהואהמטרהאתתואםהדין(בב)

ליצירתמשמשואינו,(פרופורציוני-בלעזשקרוימה)(האפשרככל

.ההברותהמדינותביןהסחרעלמוסוויתהגבלהאושרירותיתאפליה
מקומיתמתוצרתולמוצריםמיובאיםלמוצריםשווהבמידהישיםהמגבילהדין(ב)

סעיףהוראותבאמצעותהיבואעלההגבלהאתלהצדיקניתןזהבמקרהגם-
[פ0מי"הלכתלאורגםאותהלהכשיריוכלהמשפט-ביתואולם.36

.

.aCassis

I

de

ושווקויוצרוהטוביןאם-ההדדיתההכרהעקרוןאתליישםעליו,ראשית

,שנית.היבואאתלהרשותשישחזקהקיימת,החברותהמדינותבאחתדיןפי-על
האמצעינקיטתאתהמצדיקיםהמדינותחוקיביןפעריםקיימיםהאםלבחוןעליו

רקיותרוזהבמקרהגם."המחייבותדרישות"בלפגועהעלוליבואלהגבילכדי
.(פרופורציוניים)דרישותאותןעלההגנהמטרתאתהתואמיםאמצעים
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מיישםהראשוןבשלב:השלביםבשניהמדינתיבמשפטמתערבהזרהמשפט

דיןפי-עלושווקויוצרוהטוביןאםבוחןשהואבעתהדיןברירתכללאתהמשפט-בית
הדיןאתלהחילעקרוניתמחויבהוא-חיוביתהתשובההיתה.אחרתחברהבמדינה

המדינותדיניביןפעריםקיימיםאםלברריש.זריסודמעורבהשניבשלבגם.הזר
איןהדיניםביןהפעריםבוטלואםשהרי,דיניםהתאמתנעשתהמידהובאיזו,החברות

הטוביןיבואאתלהגבילכדי"הסהייכותדרישותיה"עללהסתמךיכולהמדינהעוד
.המדינתיהמשפטבאמצעות

הדיןברירתלכללבקהיליההדיניםהתאמתביןהקשר.ר

?מהי-דיניםהתאמת.1

את,נחקקובההחברהשלהעולםתפיסתאתמשקפיםהם.ריקבחללנוצריםאינםדינים

החברותהמדינותשלהדיניםאיחוד.וערכיההתרבותיאופיה,שלההעדיפויותסדרי
.יותרצנועהמשימההיאהדיניםהתאמת.הידלהישגשמעברכמשימהכן-עלנראה

מדינהשלהמשפטיתבמסגרתעסקיתפעילותשלהתחלתהאתלאפשר-מטרתה
.אחרתחברהמדינהשלהמשפטיתבמסגרת-המשכהואת,אחתחברה

סעיףפי-על.רומאלאמנת100'סבאמצעותלהתבצעהיתהאמורההדיניםהתאמת
שלהצעהסמך-עלאחדפהפועלתכשהיא,א!המועצה0הוסמכה,המקוריבנוסחו,זה

מנהליתהוראהאותקנה,בחוקשנקבעוהוראותלהתאמתהנחיותלהתקין,הנציבות

.המשותףהשוקשלהתפקודאוההקמהעלישירבאופןומשפיעה,החברותבמדינות
,("הדיניםקירוב"במונחזהלצורךמשתמש100סעיף (approximation of

laws

השימושהיאלכךנוספתהוכחה.מאוחדקהיליתימשפטליצורכוונהשאיןללמדנו
פי-על,ההנחיה.ההתאמהלהשגתכמכשיר100'בסשנקבעו)directives(בהנחיות

להגשיםהחברותהמדינותעלאותההמטרהבקביעתמסתפקת,לאמנה189סעיף
המשפטבמערכתכךלשםביותרכמועילהלהןשנראית,חקיקהאותהבאמצעות
.הפנימית

ההחתמהלשאלתההתחלתיתהגישה.2
.30סעיףשלפירושובשאלתהדוקקשרקשורהבקהילייהדיניםבהתאמתהצורךמידת

Commהבאיםבענייניםהמשפט-ביתפסיקתאתלמשלראה10
~
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שלהעיקרייםהמוסדותהינםהמשפט-וביתהפרלמנט,(המועצהאו)השריםמועצת,הנציבות10א
:למשלראהותפקידיהםהמוסדותעל.האירופיותהקהיליות
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רקבונאסרולפיו,!!צרפירחח(0:אופניםבשנילפרשמלכתחילההיהניתן30סעיףאת
דיניםבאמצעותהחברותהמדינותשמטילות,טוביןשלחופשימעברעלהגבלותאותן

שהינםבדיניםאמוריםכשהדברים.מיובאיםלמוצריםמקומייםמוצריםביןשמפלים
סעיףפי-עלדיניםהתאמתשתתבצעעדלהמתיןישהמוצריםלכלשווהבמידהישימים

המדינותשממציאותהדיניםמיניכלאתאוסר30סעיףפיו-על,רחבפירוש(100.10

.לאואםוכיןמפליםשהםכין,טוביןשלהחופשיהמעבראתלהכשילכדי
.זמיברוח50/70הנחיהאתחיברהוגםהצרלפירושתחילהנטתהעצמההנציבות

אתתאמולאאםרק30סעיףשלהאיסורברשתמפליםלאדיניםנתפסוזוהנחיהפי-על
מעלמכבידיםשהיואוהכרחייםהיושלאכלומר,להשיגאמוריםהיואותההמטרה
לבבחפץמקבלותמדינהבכלהביורוקרטיהוהןהתעשיותשהןבכךהיאהצרה.לנדרש
שוניםבאמצעיםהמקומיתהתוצרתהגנתאתשתבטיח,)regulation[שוקהסדרת
כיוצאוכל,מוצריםלמחיררצפהאוגגקביעת,טכנייםמפרטים,תקינה-ומשונים
,תחרותמפניזהבאופןעצמןעלמגינותהמקומיותהתעשיות.היבואעלהגבלותבאלה
30סעיףשלזהפירוש.פוליטיתתמיכהלעצמהלהבטיחמבקשתהביורוקרטיהואילו

.דיניםשלארוכהשורההתאמתשלאפשריתבלתימשימההנציבותעלהטיל

Cassisח1440הלכתהשפעת.3 de

גם.המוצריםסוגילכלשווהבמידהישימההיתהזהבענייןשנידונההיבואהגבלת

הנופלתאלכוהולתכולתבעלפירותליקרולשווקלייצרהיהניתןלאגופהבגרמניה
כימלקבועהמשפט-ביתנרתעלאזאתבכל.למשלבצרפתהיהמותרשזהאף,%25-מ

המשפט-ביתפסלבההראשונההפעםכאמורזוהיתה.30סעיףפי-עלפסולהאמצעי
המדינותאתלהנחותמיהרההנציבות.מיידיתהשפעהלכךוהיתה,כזהאמצעיבמפורש
בהעדרגם,ההדדיתההכרהעקרוןאתשלהןהשיפוטבתחוםלהחילעליהןכיהחברות
דיניםאותםשלכתיאומםרקהקהילייהמוסדותיתרכזוואילךמעתהוכי,דיניםהתאמת

יכולהמשפט-ביתאיןעליהן(אדמיניסטרטיביותמגבלות,תקנים,תקנות,חוקים)
escape(המילוטהוראותבאמצעותעליהןהסוככתההגנהמטרייתמחמת,להתגבר

clauses(שלבסופו.מאידך3ן30סעיףשל"המחייבותהדרישות"ו,מחד36סעיףשל
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,4100יסעיףחשבוןעל30סעיףשלתחולתואתמאודהמשפט-ת"כהרחיב,חשכק

הסדרהשלהכבשהבלבושלהופיעהמקומיתהתוצרתעלההגנהזאבעלוהכביד
.!דינים5התאמתבהעדראף,החוץסחרשלמוצדקת

100סעיףפי-עלהדיניםהתאמת.4

אתלהתאיםבבואהמעטותלאבעיותהנציבותבפנינותרועדייןהעומסהקלתלמרות
משמע,השריםמועצתשלאחדפההסכמהנדרשה100סעיףפי-עללהתאמה.הדינים

השקיעומכךכתוצאה.פהבהבלהתהליךכלאתולעצורוטולהטיליכלהמדינהכל-

בודדותהנחיותשללאימוצןשהביאוספוראיןעבודהשעותומומחיםציבורמשרתי
עסקושאומצומההנחיותרבות,מכךגרוע.!שנה6מידי10-כ,השריםמועצתידי-על

התאמתנעשתההיבטבאותואםאףוכך,המוגמרהמוצרשלאחראוזהצרטכניבהיבט

הפעילות-זואףזולא.חופשיבאופןבכללותובמוצרלסחורהיהניתןלאעדייןדינים

,מאודגדלהבטוביןהסחר,הגבלתלומררוצה,הסדרתבנושאהחברותבמדינות

ראויותזהבהקשר.שלהן"המחייבותדרישות"באמוריםהיושהדבריםככלבמיוחד
.הציבורבתודעתעלתהשחשיבותםתחומיםשני,הסביבהוהגנתהצרכוהגנתלציון

שלתפוקתםעלבהרבהעלתהואףהדביקההגבלותבייצורהמדינותשלתפוקתן
.!הדיניטיבהתאמתהקהילייהמוסרות

שללצרכיםמענהלתתבאהחקיקתיתמהפעילותשחלק,להיאמרניתנתהאמת
D)

~

DD1יגיעושוניםשמוצרים,הדעתעללהעלותניתןלאגם.הצרכןהגנתלטשל
רקמשווקהוא.רכבבכליאמוריםכשהדבריםלמשלהואכך.הולמתתקינהבלאלשוק
והתקנותהחוקיםבלאתהתואםבאופןוהורכבשיוצר,קבעהמנהליתשרשותלאחר

כאלהוחוקיםתקנות,תקניםשלסוללהישחברהמדינהלכל.לענייןהנוגעים

לייצרהיצרניםנאלציםדיניםהתאמתאיןעודכל.ידבמחימהםלהשתחרראפשר-שאי
בבלגיההמעליותבכל,למשלכך.חברהמדינהכלעבורהמוצרלאותושונותגרסאות
.!באנגליה8בתכליתאסורכוהבפתור."עצור"כפתורלהיותחייב

144EEC , Yearbook of ]
~

wopean Law100.and Art36-30currall, Julian, Article

(1984,עע.203-169,אק.184.
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1983M,קק.8,161-145!ק.159.
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להעניקאמורהיההמשותףשהשוקהגדולהיתרוןאתלנצלליצרניםניתןלאזובדרך
באספקלריתביותרהטובבאופןמשתקףהחברותהמדינותביןהשוקפיצול.להן

לפני)המחיריםביןקייםשהיהשהפער,כךעלהצביעוזהבנושאמחקרים.המחירים
,ניכרתבמידהגדלהשונותהחברותבמדינותהצריכהממוצריניכראחוזשל,(מס

.[%9100-מביותראףגדלמסוימיםובמקרים
410(81)"מוחלטתהתאמה"כיןלבחורהנציבותיכולההתאמהביצועבעת

"harmonization(התאמהברירת"לבין"
~
'harmonization40בהתאמה.(81ת60ק

בזהבהןהקייםהדיןאתלהחליףהחברותהמדינותעלפיה-עלהנחיהניתנתמוחלטת
ידי-עלמתבצעתשההחלפההיאאמת.הנציבותבהמלצתהשריםמועצתידי-עלשנבחר

עליהן.דעת-לשיקולמרחבנותרלאלמדינותואולם,הפנימימשפטןבתוךהמדינות
באופןלנועההנחיהאתהתואמיםטוביןיוכלומעתה.שניתנהכפיההנחיהאתלאמץ

פי-עללאוגם30סעיףפי-עלהמעבראתלהגבילאפשרותעודואין,בקהילייהחופשי
.כלללסחורעודניתןלא,כןלעומת,תואמיםלאבטובין.36סעיף
תואמיםטובין.ותקניםכלליםמערכתהשריםמועצתמאמצת"התאמהברירת"ב

מערכתלאמץמוסמכתחברהמדינהכלואולם,בקהילייהחופשיבאופןלנועמורשים
שלדרישותיהאתהתואמיםטוביןלייצרהברירהניתנתליצרן.ותקניםכלליםשלנוספת

מהסוגטוביןשלדינםמה.מדינתושלאלהאת,לחילופין,או,בכללותההקהילייה

לשווקהזכותעלויתרמדינתותקןלפילייצרשבחרשהיצרןלומרניתןגיסאמחד?השני
היתר,כןעליתר.הקהילייתימהתקןיותרמקלזהתקןאם,המדינותביתרהמוצראת
reverse("נגדיתאפליה"ללהביאעלולנחותתקןהתואמיםמוצריםשליבוא

discrimination(מאידך.יותרמחמירבתקןלעמודהצריכיםהיבואמדינתמוצרינגד
המרכזיושהשיקולהדדיתההכרהלעיקרוןבניגודעומדהיבואשאיסורלומרניתןגיסא
שישההשלכהולא,טוביןשלהמעברוחופשהתחרותעידודלהיותצריךמקרהבכל
ניתןשאכןכךעלמצביעההמשפט-ביתפסיקת.היבואבמדינתאחראוזהיצרןעללכך

המצויותלהגבלותבכפוףכיאף,החברותהמדינותיתרבשווקיאלהמוצריםלשווק

כך.מקרהבכלהעובדותיסודעלהוכרעוהדין-פסקי,אמת.לאמנה3620-ו30בסעיף
andבעניין,למשל Yrankovicz1יבואמפורשותאפשרהההנחיהי'(ז*66פ0צ
תקנה,22(1חח0*ח*ח0ץ.substitutes*1%8)Germany(בעניין;תואמיםלאמוצרים
הדיניםעללשמורהחברותלמדינותאיפשרההמשותפתהחקלאותמדיניותבתחום

19Hine

,

ידי-עלגםנידוןהשוקפיצולמחיר.63'בע,18הערה4יל'
'
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,Bieber, Roland / Dehousse , Renaud

~
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arket(464ק484*1י*ש)

:Europeaa Market? Baden-Baden6י%.ו:1992:*)שא

"
%30פ/סיו%זס,Josephיו.ןן.

1988Nomos,קק.53-35,אקק.47-45.
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הסעיפיםפי-עלבהתחייבויותיהןלעמודהחברותמהמדינותדרשלתקנה5סעיף.שלהן
Advocate)(המשפטיהיועץידי-עלנתפרשזהסעיף.האמנהשלהכלליים General

.זהבמקרהגרמניהעמדהלאבה,30סעיףפי-עלבהתחייבויותגםלעמודכדרישה
.36-ו30סעיפיםפי-עלהיבואאיסוראתבדק,5לסעיףלהתייחסמבלי,המשפט-בית

מערכתאתהפכהחברהשמדינהבמקוםתוקףביתרומתעוררתחוזרתהשאלה
ליצרניםמחייבתלמערכת"התאמהברירת"במסגרתתיקנהשהקהילייההדינים

החברההמדינהתוכלזהבמקרההאם.מקומיתמוחלטתהתאמהמעין,המקומיים
בההחברההמדינהלדיניבהתאם,ההתאמהברירתבמסגרת,שיוצרמוצריבואלאסור
בדרךכצעדלהיתפסאמורה"התאמהברירת"כילטעוןניתןזהבמקרה?יוצר

אתשביצעהמדינהכךומשום,עדייןאפשריתאינהשזובמקום"מוחלטתהתאמה"ל
מוצריםשליבואלהתירעודחייבתאיננההמוחלטתלהתאמהבדרךהנוסףהצעד
הדדיתההכרהחובתעםזותוצאהליישביהיהשקשהלהודותישמאידך.אחרים

11808cassisבענייןשנקבעה de)2.
כאידיאליתמצטיירתהמוחלטתההתאמה."וחסרונותמעלותהתאמהשיטתלכל
.המאוחדהשוקאידיאלהגשמתאתומקרבתטוביןשלהחופשיהמעברמבחינת

פההסכמההדורש100סעיףפי-עלבמיוחד,ומייגעאיטילהשגתהההליך:חסרונותיה
חדשנייםשמוצריםסכנהגםבהיש.לאמץשעומדיםלהנחיההשריםמועצתשלאחד

אתיתאמולאשהםמאחר,לשוקלחדוריצליחולאחדשותטכנולוגיותעלהמבוססים
ניסוחעלתשהלטנהגדולותשחברותהואנוסףהשש.הקיימיםוהתקניםהתקנות

.תחרותתמנענהובכךהאחידיםהתקנים
יש,הקחםהמוצריםשוקאתמערערתאיננההיא.גמישותיותרישהתאמהבברירת

לייצור,בכךרצונםאם,להיערךזמןניתןליצרנים,טכנולוגיתלחדשנותמקוםיותר
בקשייםהנתוניםומפעלים,בקהילחההאחידותהדרישותאתשתואמיםמוצרים
.אחריםלתקניםעצמםאתלהתאיםכדינוספותבהוצאותלשאתחייביםאינםבלכלחם
נתברררכבכלילגביהופעלהכאשר.מחסרונותנקייהאינהזושיטהגםואולם

התקניםאתתאמוהלקיבאופןלפחותאשררכביםלהרכיבהעדיפובקהילחהשהיצרנים
יצרניםדווקא.השוקפיצולאתחיזקהההתאמהשברירתהיתהההוצאה.המדינתיים
אתלנצלוכךהקהילייהתקניאתהתואמיםרכבכלילייצרהעדיפוחברותלאממדינות
.הדינים25התאמתיתרונות

הפנימיהשוקאיחודלקראת.5
חדשיםכליםליצירתהביא1992.12.31עדהפנימיהשוקאיחודאתלהשליםהרצון
,בחוקיםההדדיתההכרהאתישפרוגיסאומאידך,גיסאמחדהדיניםהתאמתעלשיקלו

רכבכלייבואלאסורניתןדעתולפי,למשלכך.236-237'בע,11הערהלעיל,Gormleyראה23
אתלהתירהמסרבתהחברהשהמדינהבמידהרק,(התאמהבברירתהנציבותבחרהעבורם)

.כההנדרשהבטיחותבתקןעומדתאיננהשהמכוניתתוכיחהיבוא
24Currall,178-179'בע,14הערהלעיל.
.180-181'בע,קום25
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Single(אירופהאיחודתוק.השונותהחכרותהמדינותשלב"וכיותקנים,תקנות

European Act(,100אסעיפיםאתהוסיף,1986-בהחברותהמדינותידי-עלשנחתם

חדשהגישה"עלהחברותלמדינותהנציבותהודיעהבמקביל.רומאלאמנת100ב-ו
.מוצריםלהתאמתלדוגמההנחיהכלללהודעה11נספח.26"ותקינהטכניתלהתאמה

עדייןשזובמקום,האפשרככלדיניםמהתאמתלהימנעהיתההחדשההגישהמטרת
ברובהחלטותלקבליכולההשריםמועצת-ההליךאתלפשטבא100א'ס.נדרשת

במקום)regulations(תקנותבאמצעותלפעוליכולהאףוהיא,אחדפהבמקוםמיוחס

המדינותממשפטלהבדיל)הקהילייהממשפטאינטגרליחלקמהוותהתקנות.הנחיות
להתגברניתן.במדינותי2ישירהתחולה,לאמנה189סעיףפי-על,ולהן,(החברות

.הפנימי28המשפטלתוךהנחיותחקיקת-איבעייתעלבאמצעותן
דיניםלהתאמתבהצעותדנהשהיאבעת,הנציבותמחויבת(3)100אסעיףפי-על

מידהכאמתלקחת,הצרכןוהגנתהסביבהאיכות,בטיחות,בריאותלשאלותהנוגעים

,תביאלאהדדיתלהכרההדרישהאלהשבנושאים,דברשלפירושו."גבוהההגנהרמת"
.מינימלימשותףלמכנה,המקובלתלנטייהבניגוד

שמדוברככלשלהןהוראותליישםלהמשיךהחברותלמדינותמתיר(4)100אסעיף
חוקקזהסעיף.העבודהסביבת/הסביבהאיכותבהגנתאו36בסעיףהנזכריםבנושאים

,הנציבותשלבקרההמאפשרהליךכלולבסעיף.מיוחסברובההסתפקותאתלאזןכדי
להבטיחכדי,וובמסגרתהמדינותידי-עלהננקטיםהאמצעיםעל,המשפט-ביתשלואף

,זאתעם.הדשות29מכסיותלאהגבלותיצרוולא(פרופורציוניים)תואמיםיהיושאלה

.השוקלפיצולויביאיחזורזהשסעיףחששקיים

לכחזרה-100בסעיף.6

~

הדיןברירת
טרםהפנימיהשרקאיחודכאשר,1992בסוףשייווצרבמצבלטפלכדינחקקב100סעיף

שלרשימה,החברותהמדינותעםיחד,הנציבותתכין(1)100בסעיףפי-על.הושלם
,מיוחסברוב,השריםמועצתמוסמכתאזאו.א100סעיףפי-עלהותאמושטרםהדינים
המדינותידי-עללהיחשבחייביםאחתחברהבמדינהתקפיםשהינםשדיניםלהחליט
אתשמחייב,הדיןברירתכללעלחזרהזוהי.בהןהקיימיםלאלהכשקוליםהחברות

261985.6.4of2/136007.ראההדיניםהתאמתלשאלתהחדשהבגישהלדיון:,Vignes

15.Daniel *tThe Harmonization Of National Legislation and the EEC" E_L .Rev

(1990),קק.374-358.

:ראההצרכןבטיחותהבטחתלגביהמדינתיתהריבונותמאובדןהנובעיםהחסרונותלבחינת27

the

~

: Safety ~'

ofTechnical

ת0

~European

Directive;808~Perspectives

"

,Micklitz-י,., Hans

.ff638.23(1986),קק.640-617אקע.Consumer Goods, C.M.L .Rev.המחברזאתעם
לאכהעדהצרכןשלבטיחותולהגנתהחברותהמדינותשלכדאגתןלהפריזאיןכימודה

הבטיחותלמדיניותהשונותבמדינותהבטיחותמדיניותביןמחלוקתשוםהתעוררה
.הקהילייתית

The:ראהזהכעניין28 White Pen and the Applieatioa of.א.אWeiler, Joseph

19.8One,קק.358-337. .~ Ewopean Market? !'

supra

Community,מן:1992: Law

29~Kapteyn / VerLoren van Themaat474-475'בע,9הערהלעיל.
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שלזרהמשפטלשיטתלהיזקק,לפניושבאכזהכדיןהדןהיבואמדינתשלהמשפט-בית
מועצתמוסמכת,כןעלאשר,זמןהגבלתנקבעהלא100בבסעיף.אחרתחברהמדינה
.93.1.1שלאחרמועדבבלדיניםשקילותעללהכריזהשרים
ההכרהעקרוןעלגם,ההיקשדרךעל,(4)100אסעיףיחול,(2)100בסעיףפי-על

הנובעיםהפעריםהנצחתלמעשההובטחהכך.(1)100בבסעיףהגלוםההדדית
.העבודהסביבת/הסביבהאינותעלההגנםבתוספת36סעיףשלהמילוטמהוראות

אמצעיםשלשקילותהצהרה.ההוראהשביסודמההיגיוןלהתעלם,זאתעם,אפשר-אי
תקניםשלהןמדינותאותןעללהשתהיהההשלכהבעייתאתמעוררתמדינתיים
שוםלמנועבכוההאיןאםאף.ב"וכיובטיחות,לבריאותהנוגעבכליותרמחמירים

אלהתקניםלרוקןעלולההיא,מחמיריםבתנאיםלעמודיצרניהאתמלחייבמדינה
.לרעההמקומיתהתעשייהאתתפלינהשמדינותלהניחקשה.המעשיתמחשיבותם

הצורךהיה,זהמסוגבדרישותתקלנהשמדינותלכךלגרוםכוונההיתהשלאמאחר

.100ב30בסעיףאמוריםכשהדבריםגםכנועל(4)100אסעיףאתלהשאיר
Cassis~חפ80םבהלכתשמצאנומזהחזקב100שבסעיףהדיןברירתכלל de,שכן
יכולהמדינהעודאיןהשריםמועצתידי-עלשקילותהכרזתשלאחרעולההסעיףמנוסח

וכן36בסעיףהנזכרתהסגורהלרשימהפרט)"המחייבותדרישותיה"עללהסתמך
הדיניםפי-עלשיוצרוטוביןיבואלמנועכדי(העבודהסביבת/הסביבהלאיכות

.נפקותעודאיןהדיניםביןלפער.אחרתחברהממדינההשקולים

הדיןברירתלכלליהמשפט-ביתתזקקבהםהמשפטתחומי.ה

מנהלימשפט.1

"~cassis de Dijonהמשפט-ביתנאלץענייןשלבסופו.לדוגמהמקרההואעצמו
Rewe-מיבואןשמנעהגרמניתמתקנהלהתעלםהגרמני

.

Zentral-שלשיווקואת

נראהאכן.הצרפתיהדיןאתבמקומהוליישם,הצרפתיהתקןאתשתאםצרפתיליקר
נעשיתהחוץסחרהסדרתבאשר,זהמסוגרביםמקריםלייצרמועדהמנהלישהמשפט
משנהחקיקתלגביהמשפט-ביתפסיקת.אדמיניסטרטיבייםבאמצעיםדברשלבעיקרו

,ציבוריותםקרנותמהוךנעשהעבורןשהתשלוםמוכרותתרופותרשימתבהסדרתעסקה

טיפולעברכיהמעידות,רשמיותתעודותבהמצאתשהותנהלבהמותמזוןיבוארישוי
מהמכסלשחררגרמנימאזרחשמנעהוהוראה,היצוא32במדינתסלמונלהלהשמדת

רוקחהיהשלאמאחר.עצמילשימושבצרפתמרקחת-בביתשקנהתרופההגרמני
.אישיבאופןהתרופהאתלייבאלולאפשרהגרמניהמכסשלטונותסירבובעצמו

30.17.566-3.theEEC

~

' Treaty, para8"~tommentmy8.:גSmith, Hans / Herzog, Peter

J

31523ECR1984)ן3"4שא"ז*6א.DWhar:82/238Case

Detkavi,4461ש32-1

.
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במדינהמרקחת-בביתתרופהרכישתכי,היתרבין,קבעהקהילייהשלהמשפט-בית
הדיןפי-עללהבטחתוהנדרשתלזוהשקולהבמידההצרכןאתמבטיחהאחרתחברה

.הגרמנ34
המשפטבמישורוחברותפרטיםידי-עלמשפטייםהסדריםשלהתקיפהבצד

ידי-עלישירותשמותקפיםותקניםצווים,תקנותשלרבמספרגםקיים,המנהלי
המשפט-ביתבפניבאמצעותםהיבואאתלהגבילהמנסההסדינהאתהתובעת,הנציבות

.3'הקהילייהשל

פלילימשפט.2
.סחרענייניהמסדירלדיןהנוגעאישוםמפניכמגן30סעיףמשמשכאלהבמקרים
במדינהשהותרמהאתאוסרבמדינתוהעסקיתהפעילותאתהאוסרשהדיןטועןהנאשם
אם.היבואעלכמותיתלהגבלהערךשווהאמצעימהווההואכךומשום,אחרתחברה
מדינהשלדיןבפנינסוגההמדינהשלחוקשהוראתהיאהתוצאהבטענתומצליחהוא

.אחרת
שלבלוכסמבורגהחלוקה,35'אבימימסחרלקיוםבקשרהתעוררוזהמסוגמקרים

משקאותמכירתעלאיסור,בבלגיה36מכירותבמבצעהנחותעלשהודיעופרסומתעלוני
מחיטהעשויהפססהשלבאיטליהומכרז3"ליקר"בשמדוברלצייןמבליאלכוהוליים

.קשה38חיטהבמקוםרגילה

פרטימשפט.3
חתיםדיו(א)

מוצרילאיטליהלייצאהמוכרמתחייבפיו-עלטוביןמכרחוזה:הבאההדרגמהאתניקה
הוויטמיניםשמותעםתוויותהאריזהגביעלנושאיםהטובין.גרמניהמתוצרתקוסמטיקה

אתתואמיםאינםשהםמאחר,הטוביןאתלקבלמסרבהאיטלקיהקונה.מכיליםשהם
היבואןשםשלצירזישאר(ס:כאלהשטוביןהדורשהאיטלקיהמשפטהוראות

1ש-dun-שodl-3184(1989)ע(33.1617

"
,חח4ש10שק1184?ו)4ח4

Shuntacherl

87'/215

~

Case

tJommdwiDw84/178Case":לדוגמהכאלהמקריםשלמצומצםמספררקכאןנזכיר34

Commibsiaa1541851Case;1227ECR(1987)~ reguirementforl' heer) lועשקת

~

Gerntany
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Toffaenי.3851ECR%198)pk'0*8.:למשלראה5% .IBorough ,counea88/145Case
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New(.511.יש28.1(1991), Definition" I8Market

~

tJircumstances: Time % Consider

וק136-115,אק.119,"7.
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גביעלהנזכררכיבכלשלוהכמותהאיכותאתיציינו(ע)וכן,הספקאוהאיטלקי
המוכרהתחייבפיה-עלתניהנכללהבהסכם.(הוויטמינים-שלנובמקרה)האריזה
לאכיפתתביעהמגישהמוכר.האיטלקיהמשפטדרישותאתשיתאמוטוביןלספק
מהווהאותםהסותרתהאיטלקיתשהתקנהטועןהוא.היצואמדינתדיניסמךעל,החוזה

.היבואסעלכמותיתלהגבלהערךשווהאמצעימהווהשווהאמצעי

נתקין-פטמיםבמוצריםחבות(ב)

מדינהבאותהלאדםמזיקפגוםמוצרשכאשר,נקבע'אמדיגהשלחוקבהוראתכינניח
פי-עללומשתלםשהיהיותרהגבוההפיצוייםסכוםפי-עללפיצויזכאיהניזקיהיה
שלהמשפטשיטתפי-עלאו('במדינה)המוצרשלהמקורמדינתשלהמשפטשיטת
,לטעון'בבמדינהיצרניםיוכלו,יותרגבוהים'בבמדינהשהפיצוייםבהנחה.'אמדינה
מהיצרניםיותרגדולותבהוצאותלשאתעליהםכי,פיצוייםתביעתנגדםשתוגשבמקרה
היבואעלכמותיתלהגבלהערך-שווהאמצעיהיאהנידונההחוקושהוראת,'אבמדינה

.פסולהכןועל
ההנחיהפי-עלשהחבות,קובעת*פגומיםלמוצריםהנוגעתהשריםמועצתהנחית

ואולם.ביניהםבהסכםעליולהתנותיכוליםהצדדיםאיןאשרכופהדיןבגדרהינה
דיניהאתלקייםלהמשיךרשאיתמדינהכל.החבותרצפתאתרקקובעתההנחיה

לגבי,(1985יולי:קרי)ההנחיהפורסמהבובמועדקיימיםשהיו,יותרהמחמירים
המשפטאתההנחיההוראותהחליפולאכךמשום.לנפגעיםמעניקיםשהםהזכויות

.המדינתי

הדיןברירתכללישלהופנם.ו

:הבאיםהמנחיםהקוויםעוליםכהעדמהדיון

דיניהפי-עללהיקבעצריכהאחרתחברהמדינהשללדיניהטוביןהתאמתשאלת.1
.מדינהאותהשל

ביטוילידילבואשיכולות,("הסבירותעקרון"חריג)"מחייבותדרישות"בהעדר.2
סעיףפי-עלהצרקהובהעדר,לענייןהנוגעיםהמדינתייםהדיניםביןפעריםישכאשררק
.'הטוצרןשלהמקורמדינתשללדיניםמקומםאתלפנותlex"א-השלדיניםעל,36

החברההמדינהשלדיניהפי-עלבשאלההמשפט-ביתיכריערביםשבמקרים,משמע
מרכזיתשאלההיאההתאמהשאלת,שראינוכפי.הטוביןשלהמקורמדינתשהיא

,היבואמדינתשלהציבוריוגםהפרטיהמשפטשלשוניםבהיבטיםהמתעוררת

39Eau de Colo

~

ne * i'affuawerie faere

"
Case[-88/150נ(*44שלמשש8צאמאאאש

.715CMLR1)p/ovideSrl ( inl,4111-.GkekengasseNo

401985.8.7

-

of29/210]374/85נסCouncil Directive

41~

"

Der;' EinflussIaes;

Europaeischen

~ Gemeinschaftsrechts
;aufdas,8מ1תתסאשטןי,Roth

,(1991)55Raheht19908-8601%תט8שזסץ-וי-Ernst.2-Internationale Privatrecht

קק.673-623אקק.665-664.
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.החברותהמדינותשלהפנימיהמשפטעללכתמרחיקותהשלכות,כלעל,זהולעיקרון
במסגרתמסחרייםבענייניםהדיןברירתכללילתחולתלייחסישמיוחדתחשיבות.3

במשפט.החברותהמדינותשל-הפליליואףהמנהליהמשפט-הציבוריהמשפט

המשפטשללהוראותהנוגעבכלמדינתיתאנוכיותקיימתמסורתיפרטיבינלאומי
.הציבורית

,המשפטיבהליךהמתערבותהזרהמשפטשלהנורמות;קרי,ההתערבותכללי.4
או,החברהבמדינהשנאסרמהאתלהתיריכולותהן.כופהדיןהוראותבהכרחאינם

.שהותרתמהאתלאסור
בההחברהמהמדינההשונה,שלישיתחברהממדינהיוצאושהטוביןבמקום.5
שלוטבעםטיבםלגבישוניםבאישוריםאמוריםשהדבריםככללפחותהרי,יוצרו

במיוחדמתעוררותכאלהבעיות.היצואמדינתשלבדיניהלהתחשבישהמוצרים
parallel(מקביליבואשלבמקרים imports(,להמציא,מובנותמסיבות,קשהבהם
ידי-עלשהוצאותעודותלקבלהיבואמדינתרשויותצלכאלהבמקרים.מקורתעודות
אתהטוביןתאמו,היצואלמדינתשיובאושבעתהמאשרות,היצואמדינתרשויות
Cassisבענייןההלכה,מזאתיתירה.שלההדינים de Dijonשלשווהבמידהחלה
.אחרת44אוזוחברהמדינהשלולתקניםלדיניםבהתאםיוצרוהטוביןאםביןהיגיון
טוביםלהיות,עקרוניבאופן,צריכיםכלשהיחברהמדינהשלדיניהאתשתואמיםטובין
שהטוביןהדרישהשאתנטעןכברואכן.האחרותהחברותהמדינותעבורגםדיים

.'5"שווקואויוצרו"כלקרואיש"אחתחברהמדינהשלדיניהפי-עלושווקויוצרו"

שלישיותממדימתטובין.ז

:בקהיליההחופרההסחרבמחזורכברשמצויםטובין.1

ושווקויוצרו"שלטוביןשנותניםלזהזההליחסזכאיםכאלהטוביןואילךהיבואמרגע

מתוצרת)משומשתלאדהמכוניתשלבצרפתהרישוי,בךמשום.בקהילייה"דיןפי-על
אישוריםשימציאבכךתלוי,שםשביקרבעתבלגיבמוסךצרפתיאזרחשרכש,(רוסיה

גישהשינוימשקףמחוזההנובעותלחבויותהנוגעהמשסטבדבררומאלאמנת(7)1סעיף42
פס160-משאול"מדינתיתאנוכיות"הביטוי.זהבעניין

~

The EEC

'

Convention"014

~

,Lando
Contractual10Lawי5פCJdL~Rev0668860.24(1987),קק.214-159,א

~

applicable

,ראהסחרובענייניהפרטיהבינלאומיבמשפטציבורימשפטליישוםבאשר.ק.213 Siehr

.75-76'בע,1הערהלעיל
43Siehr,42-44'בע,1הערהלעול.
יבענייןלעובדותבדומה44

"
4"

י6eaer4וא

~

ehatrverbandg

egea

tinweren'82/59Case

1217ECR(1983)א886ם

~

Weinvertriebs".אתשתאםוורמוטכאיטליהיוצרזהבמקרה
שהוורמוטבטענההיבואאתלמנועניסתהגרמניה.האיטלקיהתקןאתלאכיאף,הגרמניהתקן
.הטענהאתדחההמשפט-בית.איטליהדיניפי-עליוצרלא

45Gormley,גםראה.47-49'בע,11הערהלעילECR198מ)Robertson78/2200880

.דיןפי-עלשווקושהטוביןכךעלרקהסתמכושם,2349



305האירופיתבקהילייהמסחרייםבענייניםדיןברירתכללי

הרישוילרשויותהדרושההאינפורמציהאתומכיליםבבלגיההרשויותשמנפיקות
בבירורגםעולההדבר.'בבלגיה6אוברוסיהיוצרההמכוניתאםהבדלאין.בצרפת

כמותיותהגבלותשלהביטולבדבר)2פרקשהוראותהקובע,רומאלאמנת(2)9מסעיף
במדינותשיוצרוטוביןעליחולוזהנושאשל(30-37סעיפים,החברותהמדינותבין

שלהחופשיהסחרבמחזורומצוייםשלישיותממדינותשיובאוטוביןועלהחברות
.הקהילייה
העיקרוןאתתחילההמשפט-ביתקבעאחדתבעניין.לגמריפשוטיםאינםהדברים

מוצרים,הקהילייהבתוךטוביןשלחופשיבמעבראמוריםשהדבריםשככל,הכללי
שיוצרובטוביןובשלמותמוחלטבאופןנטמעיםהחופשיהסחרבמחזורשמצויים

רומאאמנתשיצרהשהמערכת,עודהוסיףהמשפט-ביתואולם.החברותבמדינות
.משותפתמסחריתמדיניותשלבקיומהמותנההחופשיהסחרעקרונותשחשוםגורמת

הקהילייהלהוךהמיובאיםהטוביןכאשררקמלאתוקףלקבלתוכלהאמורהההטמעה

המשפט-בית.החברותהמדעותבכלבכללסחרוריניבפרטמכסדינילאותםכפופיםיהיו

שלהחופשיבמעברצדדי-חדבאופןלהתערבהחברותהמדינותשלזכותןאתהגביל
.הטוביןשלמקורםבדברהצהרהלדרושחברהלמדינהשמותרקבעאך,הטובין

אתלקבועשתוכלכדי,החברהלמדינההןהמידעשלבנחיצותוהכירהמשפט-בית
המסחריתהמדיניותבתחוםהאמנהפי-עלבתהוםלנקוטמוסמכתשהיאהאמצעים

טוביןיבואעללפקחבסמכותהלהשתמשאםלהחליטשתוכלכדי,לנציבותוהן,שלה
safeguard[ביטחהסעיף)לאמנה115סעיףפי-עלזהמסוג clause[,בהטייתהעוסק
.(כלכלייםוקשייםסחר

Cassis~הלכתיישוםכיברור

,

de:

Dijon

"
iיעשושלישיותממדינותשטוביןלכךיביא

יבואעלביותרהחלשותההגבלותלהןאשרהמדינותדרךהקהילייהלתוךדרכםאת
סחרמדיניותבנושאיהדדיותשלמידהשוםשתידרשמבליאףוזאת,טוביןסוגאותו

מהלכתייהנולאשלפריותממדינותשטוביןלקבועהוצעכךמשום.מדינהמאותה

"
uCasgis

I

;

de

:

Dijon

A8לא,לעילכאמור,וגם,אחרים49מלומדיםידי-עלנדחתהזודעה
בעוד,כןעליתר.האירופיתהקהילייהשלהמשפט-ביתבפסיקתתימוכיןמצאה

נצמחתהכלכליתהתועלתהרי,רבותבמדינותלהעדפהזוכיםהדדייםסחרשהסכמי
.עצמן50שלהןהסחרמגבלותהפחתתמעצםכלקודםלמדינות

46.2525ECR(1987)

RI

~

pubaigae " tOfed
~
e aa~dlGSiardl*4Pioeweta85/406Case

47ECR(1976)

RI

tpabhilue4Crkl, nee .,

Donekerwoleke

, Piocwn

" de376/41Case

.בלבנוןיוצרואך,מצרפתלבלגיהשיוצאוסינתטיטקסטילבאריגימדוברהיהזהבעניין.1921
4826.

Treaty

"
I' CJdLRev1

'

~ ofthe .EEC30.art0!Search

~

ofthe Limits

I

White[.,"פו , Eric

(1989),קק.280-235,אק.263.

49

Gormley

נ.5.וכן;47'בע,11הערהלעיל,

.

.van Dam1.8.נ.4ןYoorstt!סיVan Yoorst
Changing8the Wider (Jontext of1800065Free Movement of:1992"Europe

Europe"(:4[[_אח.25(1988),קק.693-ש7,אק.704.
50Petersmann, Ernst-Ulrich Coaw#adkwtal ir

""tthp~ and
ConsN

~
tNoital .PYobkna

,~ ladelwaNonal.' Eeonomic .~ Law, Fribourg: University Press Fribourg Switzerland,ם
1991and,עע.240-239. Odord: Westiew Press Boulder
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בקהילייההחופשיהסחרכמחזורומצוייםשלישיותממדינותשיובאוטובין,לסיכום

על.החברותבמדינותשמקורםמוצריםעלשחלדיןברירתכללמאותואיפואנהנים

דרךלשוקלהכניסניתןמוצרכלשלאזאתעםלזכורשלישיותממדינותהיצואנים

לדרישותשנוגעיםאלה-ענייניםשלשורהשקיימתראינו.ביותרהנוחההמדינה
לכלניתןלגביהם-(4)א100בסעיףהנזכריםאלהאוהחברותהמדינותשלהמחייבות

.מחמירותהיותרבדרישותיהלהחזיקלהמשיךמדינה
עםחופשיסחרהסכםלהןאשר,ישראלבהן,למדינותבמיוחדחשובהזותוצאה
30לסעיףבדומה,הואאףאוסרישראלעםהחופשיהסחרלהסכם3סעיף.הקהילייה

יבואעלכאלהלהגבלותערךשוויואמצעיםכמותיותהגבלותהטלתעל,רומאלאמנת

זהלסעיףישהקהילייהשלהמשפט-ביתפסיקתפי-על.לקהילייהישראלביןטובין
המשפטבתיבפניעליולהסתמךיבואןיכולכןעלאשר.החברות50אבמדינותישירתוקף

חופשייבואלהתירההתחייבותאתלכבדשםהרשויותאתלחייבכדיהחברותבמדינות

עדיין,5030בלסעיףשניתןכזהרחבלפירושל"הנ3סעיףיזכהלאאםאף.טוביןשל
בפנימאשריותררבהבמידההישראלייםהטוביןבפניפתוחיםהקהילייהשערינשארים
.כזההסכםלהןשאיןאחרותמדימתשלהטובין

:שלישיותממדינותמיובאיםמוצריםלגביהכלליםמשמעוה.2

כשהדבריםשלישיותמדינותשללדיניםגםישעוההברותבמדינותמשפט-שבתיהייתכן
-(האירופיהכלכליהמרחבשאמנתנראה?מהןהמיובאיםבטוביןאמורים EEA

European Economic

.

Area(-"להתאיםשמטרתהמאחר,כזוחבותליצורבכוחהם
מדינותדיניאת

,

European Free

'

:

TTElde

Area) EFTA-נורווגיה,פינלנד,אוסטריה,
אמנתאתאשררהלא,EFTA-בחברהכן-גםשהיתה,שוויצריה.איסלנד,שווריה

שוקרברשלבסופוליצורכדי,עליההחתומותהאירופיתהקהילייהומדינות,)EEA'-ה
תעריפיםבדברהכלליבהסכםאמוריםשהדבריםככל,זאת-לעומת.יותרגדולמשותף
ההסכםבהוראותשישהרבההגמישות.הפוכהשהמסקנהנראה-GAT-ן-ומכסים

מהתחייבויותיהןלגרועלהסכםצדשהינןלמדינותהנתונותהרחבותוהאפשרויות

המדינותשלהמשפט-בתיאתמחייבאינושההסכםהמסקנהאתגוררות,פיו-על
הסחרהסכמימעורריםיותרקשהשאלה.הדין0ע-ברירתכללאתלהחילעליושחתמו

להםשמולאאלהשהסכמיםלטעוןניתןמחד.ישראלעםשנחתםזהדוגמת,החופשי
שהםלומרשאיןנראה,ראשוןבמבטלפחות,כךומשום,הדיניםהתאמתאתלמטרה
צדשהיאהמדינהשלדיניהאתלהחילהחברותבמדינותהמשפט-בתיאתמחייבים

פורטוגלעםהקהילייהשלהחופשיהסחרהסכםלגביהקהילייהשלהמשפט-ביתפסיקתראה50א
3641ECR(1982)Maigבעניין " lIWferberg'08481/104אקץ8ן1"אCase.

50329ECR(1982)Harlequbtב Record
~

hopsוPolydor80/270Caseהלכתוכן

Kupferberg,50אהערהלעיל.
המשפט-ביתהנמקותאתראהזהבהקשר50ג

-

סעיףלהוראותישירתוקףמתן-לאיהקהילייהל
International:בענייןGATfלהסכםנ(1

.

frua co. " Produktsehqp72/24-21Case

.1219ECR(1972)
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שאלהאימתכל,טוביןשלחופשימעברלאפשרכדי,שלהןהדיניםבמקוםכזהלהסכם

?ענייןשללגופומוצדקתזותוצאההאםואולם.מדינהאותהשלדיניהאתתואמים

בטוביןהסהראתלשחררונועדו,חופשיסחרהסכמי-הםכןכשמםאלההסכמים
הדומותבהוראותלהמצאיכולכזהענייניצידוק.ענייניצידוקלהןשאיןההגבלותמכל

השלישיתהמדינהדיניביןבפעריםאו,ד'%החופשהסחרבהסכמיהמצויות36לסעיף
המדינותשלמחייכותדרישותלהבטחתהיונייםשאלהככל,ההכרותהמדינותלדיני

בפעריםלהכירמקוםישחופשיסחרבהסכמישמדוברשככללהניחסביר.החברות
שליישומואתלשלולאין,זאתעם.הזה50ההדיןהחילת-איאתהמצדיקיםיותררבים

ucassisתפ0מנ1בענייןשנקבעהדין-ברירתכלל

I

deהטמוןההגיון.אלההסכמיםלגבי
איננובינלאומישסחרלזכורישזהבהקשר.אלההסכמיםלגביגםבתוקפועומדבו

לטובין'Poitiers'טיפולדוגמת-חונןלסחרמכשוליםיצירת.ריקבחללמתבצע

VER-Voluntary[היצואאתמרצץלהגבילאחרותבמדינותמיצרניםדרישה,יפניים

Export Restraints[בראשפוגעיםהארץתוצרתעלשמגיניםדיניםואימוץ-ב"וכיו
מדינהאותהשלביצואפוגעיםהם.המגןאמצעיאתהמפעילהמדינהבאותהובראשונה
יתכן,כךמשום.היעילות51התעשיותחשבוןעליעילותלאתעשיותומעודדים
למדינותשישהענייןאתשתבטל,החברותהמדינותלכלמשותפתמסחריתשמדיניות
תועלתפחותלקהילייהתביא,ביותרהליברליהמסלולדרךהיצואאתלתעלשלישיות

השימושלגבישאתביתראףתקפיםאלהדברים.מלכתחילהלחשובהיהשניתןמכפי
."בישראליהמשפט-בבתיהחופשיהסחרבהסכםלעשותשראוי

שספיםלתחומיםמסחרריםבעניניםהדיןברירתכלליהרחבת.ח

הקהיליהמשפטשל

חופשילמעברהנוגעככלמיוחדיםדיןכרירתכלליהתפתחוהקהילייהכמשפטכיראינו
,הקהילייהמשפטשלנוספיםלתחומיםגםאלהכלליםלחשםניתןהאם.טוביןשל

אחתחברהמדינהשלהלאוםבנישלהזכותאו,שירותיםשלחופשימצברכדוגמת
of(אחרתחברהבמדינהקבועעסקמקוםלייסד establishmentזושאלה?(861א

,אפשרישהדברהמעידיםסימניםלמצואהיוםכברניתןואולם,מעמיקמחקרמצריכה
.בשירותים52חופשיבסחראמוריםשהדבריםככללפחות

.381'בע28כרך,972אמנה-כתבי,ישראלעםהחופשיהסחרלהסכם11סעיף750
שעקבדעתואתאכןהביע,50אהערהלטל,1שפן*6ז*8זבענייןהקהילייהשלהמשפט-בית50ה

מקוםישגיסאמאורךהחופשיהסחרוהסכמיגיסאמחדרומאאמנתשלהשונותהמטרות
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