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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση απόφασης για ένα κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων πρέπει να απορριφθεί. 
Και τούτο διότι δεν αποτελεί κατάλληλο μέσο για την εναρμόνιση των απαιτήσεων που 
αφορούν την εμπορία των προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Η πρόταση αποσκοπεί να 
δεσμεύσει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα εν όψει της μελλοντικής νομοθεσίας της σχετικής με 
την εσωτερική αγορά στον τομέα της "παλαιάς και νέας προσέγγισης". Από νομικής απόψεως 
όμως η απόφαση αυτή δεν μπορεί να έχει δεσμευτική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, κατά 
την αναθεώρηση υφισταμένων κανόνων εσωτερικής αγοράς ή την εισαγωγή νέων, μπορούν 
να θεσπίζουν ρυθμίσεις που αποκλίνουν από την απόφαση αυτή. Εάν η απόφαση δεν έχει 
δεσμευτική ισχύ για τον κοινοτικό νομοθέτη, πρέπει, για λόγους νομικής ασφάλειας, να 
αποφευχθεί να δίδεται μια τέτοια εντύπωση. Επιπλέον, θα μπορούσαν να προκληθούν μεγάλα 
προβλήματα κατά την εφαρμογή της.

Υπό τα δεδομένα αυτά η πρόταση απόφασης δεν προσφέρει προστιθέμενη αξία στην 
υφιστάμενη νομική κατάσταση. Όσον αφορά το περιεχόμενο, δεν μπορεί παρά να περιορισθεί 
στη διατύπωση συστάσεων προς τον νομοθέτη να ρυθμίζει στο μέλλον με συγκεκριμένο 
τρόπο τις απαιτήσεις που αφορούν την εσωτερική αγορά. Τέτοιες συστάσεις καταγράφονται 
μέχρι σήμερα στις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των οδηγιών που βασίζονται 
στη νέα προσέγγιση και στη γενική προσέγγιση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες 2000).

Είναι δυσανάλογο να καλούνται τα νομοθετικά όργανα να διεξαγάγουν μια χρονοβόρα 
διαδικασία συναπόφασης για την υπό εξέταση πρόταση απόφασης. Εάν στόχος του πακέτου 
εσωτερικής αγοράς, το οποίο παρουσιάσθηκε στις 14.02.2007, είναι να επιτευχθεί σε 
οριζόντια βάση μια όσο το δυνατόν ευρύτερη εναρμόνιση όλων των τομέων που συνδέονται 
με την εσωτερική αγορά, τότε η εναρμόνιση πρέπει να αφορά άμεσα όλους τους σχετικούς 
τομείς. Σύμφωνα με το πνεύμα αυτό, η Επιτροπή, στο εσωτερικό της σχέδιο της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2006 "Μια οριζόντια νομοθετική προσέγγιση στην εναρμόνιση της νομοθεσίας 
σχετικά με τα βιομηχανικά προϊόντα (N 560 - 1 EN)", είχε προβλέψει μόνον μια νομοθετική 
πρόταση που θα είχε άμεσες επιπτώσεις στο ισχύον δίκαιο.

Η υπό εξέταση πρόταση απόφασης είναι αντίθετη στις προσπάθειες όλων των κοινοτικών 
θεσμικών οργάνων για βελτίωση και απλοποίηση της νομοθεσίας. Η κατατεθείσα 
πρωτοβουλία δημιουργεί την εντύπωση ότι τα νομοθετικά όργανα πρέπει να ασχοληθούν με 
μια πρόταση απόφασης που, υπό τη σημερινή της μορφή, είναι περιττή και ασαφής. Επί 
παραδείγματι, το πεδίο εφαρμογής είναι ασαφές και η διατύπωση των εξαιρέσεων φαίνεται 
ότι είναι αυθαίρετη (άρθρο 1).

Για τους λόγους αυτούς η πρόταση απόφασης πρέπει να απορριφθεί. Στοιχεία της εν λόγω 
πρότασης απόφασης πρέπει να ενσωματωθούν στην "πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό 
των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των 
προϊόντων " (COM(2007)0037).
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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.
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