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LÜHISELGITUS

Ettepanek võtta vastu otsus, millega sätestatakse ühine raamistik, tuleks tagasi lükata. See ei 
ole sobiv selleks, et saavutada toodete siseturul turustamist puudutavate nõuete ühtlustamist. 
Ettepaneku eesmärk on siduda ühenduse institutsioonid iseenesest, pidades silmas tulevasi 
siseturualaseid õigusakte niinimetatud „vana ja uue lähenemisviisi” valdkonnas. Õiguslikult ei 
saa aga selline siduv mõju jõustuda. ELi institutsioonid võivad kehtivate siseturu eeskirjade 
iga läbivaatamise või uute sisseviimise juures kehtestada ilma pikemata eeskirju, mis 
käesolevast otsusest kõrvale kalduvad. Kui otsusega ei saa ühenduse õiguslooja suhtes siduvat 
mõju siiski saavutada, tuleks õiguskindluse kaalutlustel ka vastavat muljet vältida. Vastasel 
korral võivad rakendamise juures tekkida tõsised probleemid.

Seda arvestades ei ole otsuse ettepaneku lisaväärtus kehtiva õigusliku olukorra suhtes 
märgatav. Sisuliselt ei saa see minna antud küsimuses kaugemale õigusloojale antavatest 
soovitustest, tulevikus nõudeid siseturule teataval viisil reguleerida. Vastavasisulised 
soovitused olid seni sätestatud väljaandes „Uuel ja üldisel lähenemisviisil põhinevate 
direktiivide rakendamise juhis” (Euroopa Komisjon, Brüssel 2000). 

Tundub ülearune teha õigusloomeorganitele ülesandeks tegeleda käesoleva otsuse 
ettepanekuga mahuka kaasotsustamismenetluse raames. Kui 14.2.2007 esitatud siseturupakme 
eesmärgiks on saavutada horisontaalselt võimalikult laiaulatuslik ühtlustamine kõigi 
siseturuga seotud sektorite jaoks, siis peaks vastav ühtlustamine puudutama kõiki asjaomaseid 
sektoreid koheselt ja vahetult. Vastavalt sellele nägi komisjon esialgu ka oma 6. septembri 
2006. aasta sisemises kavandis „A horizontal legislative approach to the harmonisation of 
legislation on industrial products” (N560 - 1 EN) ette üksnes õigusakti ettepaneku, millel 
oleks pidanud olema otsene mõju kehtivatele õigusnormidele.

Käesolev otsuse ettepanek räägib vastu kõigi ühenduse organite püüdlustele parema ja 
lihtsama õigusloome suunas. Esitatud algatus jätab mulje, et õigusloomeorganitele tehakse 
ülesandeks tegeleda sellisel kujul ülearuse ja ka ebaselge otsuse ettepanekuga. Nii on näiteks 
kohaldamisala ebaselge ja erandite sõnastus tundub meelevaldne (artikkel 1). 

Seetõttu tuleks otsuse ettepanek tagasi lükata. Käesoleva otsuse ettepaneku elemendid tuleks 
sisse viia dokumenti „Ettepanek võtta vastu määrus, millega sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega” (KOM(2007)0037). 

******

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil teha ettepanek komisjoni ettepanek tagasi lükata.
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