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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus yhteistä lainsäädäntökehystä koskevaksi päätökseksi olisi hylättävä. Se ei sovellu 
tuotteiden merkitsemistä koskevien vaatimusten yhdenmukaistamiseen sisämarkkinoilla. 
Ehdotuksen tavoitteena on sitoa yhteisön toimielimet nk. vanhaan ja uuteen lähestymistapaan 
tulevan sisämarkkinalainsäädännön yhteydessä.   Oikeudelliseen sitovuuteen ei kuitenkaan ole 
mahdollista päästä.  EU:n toimielimet voivat jatkossakin antaa tästä päätöksestä poikkeavia 
säädöksiä tarkistamalla voimassa olevia tai antamalla uusia sisämarkkinasäädöksiä.  Vaikka 
päätöksellä on mahdotonta sitoa yhteisön lainsäätäjää, oikeusvarmuutta koskevista syistä olisi 
myös vältettävä antamasta tällaista vaikutelmaa. Muutoin täytäntöönpanon yhteydessä saattaa 
ilmaantua merkittäviä ongelmia.

Edellä kuvatuista syistä päätösehdotus ei näytä tuovan minkäänlaista lisäarvoa voimassa 
olevaan lainsäädäntöön nähden.  Sisällöllisesti päätösehdotus ei voi mennä sen pidemmälle 
kuin antaa lainsäätäjälle suosituksia siitä, miten sisämarkkinoita olisi säädeltävä 
tulevaisuudessa.  Tähän saakka kyseiset suositukset on vahvistettu uuteen lähestymistapaan ja 
kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan perustuvien direktiivien täytäntöönpanosta laaditussa 
oppaassa "Blue Guide to the implementation of Directives based on the new approach and the 
global approach" (Euroopan komissio, Bryssel 2000). 

Vaikuttaa kohtuuttomalta, että lainsäädäntöelinten olisi käsiteltävä esillä olevaa 
päätösehdotusta vaivalloisessa yhteispäätösmenettelyssä. Jos 14. helmikuuta 2007 ehdotetun 
sisämarkkinapaketin tavoitteena kerran on kaikkien sisämarkkinoiden kannalta 
merkityksellisten alojen mahdollisimman pitkälle menevä yhdenmukaistaminen, kyseinen 
yhdenmukaistaminen olisi ulotettava koskemaan kaikkia asian kannalta merkityksellisiä aloja 
välittömästi ja suoraan. Komissio esitti 6. syyskuuta 2006 päivätyssä sisäisessä 
ehdotusluonnoksessaan, joka käsitteli teollisuustuotteisiin sovellettavan lainsäädännön 
yhdenmukaistamista koskevaa horisontaalista lähestymistapaa ("A horizontal legislative 
approach to the harmonisation of legislation on industrial products", N 560 – 1 EN), 
ainoastaan yhden säädösehdotuksen, joka vaikuttaisi suoraan voimassa olevaan 
lainsäädäntöön. 

Käsillä oleva päätösehdotus on vastoin kaikkien yhteisön toimielinten tavoitteita, että pyritään 
lainsäädännön parantamiseen ja yksinkertaistamiseen.  Esitetty aloite antaa sen vaikutelman, 
että lainsäädäntöelinten olisi käsiteltävä päätösehdotusta, joka on tässä muodossa tarpeeton ja 
lisäksi epäselvä. Esimerkiksi soveltamisala on epäselvä ja poikkeukset vaikuttavat 
mielivaltaisesti muotoilluilta (1 artikla).

Näistä syistä päätösehdotus olisi hylättävä. Päätösehdotuksen joitakin osatekijöitä olisi 
sisällytettävä asetusehdotukseen, joka annetaan tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää 
akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista (KOM(2007)0037). 

******

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa esittämään komission ehdotuksen 
hylkäämistä.


