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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh rozhodnutí o společném rámci by měl být zamítnut. Není vhodné zavádět harmonizaci 
požadavků pro uvádění výrobků na trh. Cílem návrh je, aby se orgány Společenství, pokud jde 
o budoucí právní předpisy pro vnitřní trh, zavázaly ke „staronovému přístupu“ („old and new 
approach“). Z právního hlediska však takového závazného účinku nelze dosáhnout. Orgány 
EU mohou i nadále při každé revizi platných nebo při zavádění nových předpisů pro vnitřní 
trh vydávat předpisy, které se budou od tohoto rozhodnutí odchylovat. Pokud však rozhodnutí 
nemá pro zákonodárce Společenství závazný účinek, mělo by se z důvodu právní jistoty 
zabránit tomu, aby působilo dojmem, že ho má. Jinak by se mohly při uplatňování vyskytnout 
vážné problémy.

V souvislosti s výše uvedeným je přínos návrhu rozhodnutí pro současnou právní situaci 
nepatrný. Pokud jde o obsah, návrh rozhodnutí nemůže mít větší váhu než doporučení pro 
zákonodárce, aby v budoucnu určitým způsobem reguloval požadavky na vnitřní trh. 
Příslušná doporučení byla doposud stanovena v „Metodické příručce pro provádění směrnic 
vydaných podle nové a všeobecné koncepce“ (Evropská komise, Brusel 2000). 

Zdá se, že je nepřiměřené, aby zákonodárné orgány projednávaly předložený návrh 
rozhodnutí v náročném postupu spolurozhodování. Pokud je cílem balíčku o vnitřním trhu 
předloženém dne 14. února 2007 dosáhnout horizontálně co nejrozsáhlejší harmonizace 
týkající se všech důležitých odvětví vnitřního trhu, pak by se měla taková harmonizace týkat 
všech důležitých odvětví ihned a bezprostředně. Proto měla Komise také ve svém interním 
návrhu ze dne 6. září 2006 nazvaném „A horizontal legislative approach to the harmonisation 
of legislation on industrial products, (N 560 - 1 EN)“ zatím počítat pouze s jedním 
legislativním návrhem, který by měl mít bezprostřední vliv na platné právní předpisy.

Předložený návrh rozhodnutí odporuje úsilí všech orgánů Společenství o zlepšení a 
zjednodušení tvorby právních předpisů. Předložená iniciativa vzbuzuje dojem, že se 
zákonodárné orgány mají zabývat návrhem rozhodnutí, který je v této formě nadbytečný 
a také nejasný. Nejasná je například oblast působnosti a zdá se, že uvedení výjimek je 
svévolné (článek 1). 

Z těchto důvodů by měl být návrh rozhodnutí zamítnut. Prvky předloženého návrhu 
rozhodnutí by měly být zahrnuty do „Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh“ 
(KOM(2007)0037).

******

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů, jako příslušný výbor, aby zamítl návrh Komise.


