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RÖVID INDOKOLÁS

A közös keretrendszerről szóló határozatra irányuló javaslatot el kell utasítani, mivel az nem 
alkalmas a termékek belső piacon való értékesítési követelményeinek összehangolására. A 
javaslat azt célozza, hogy a közösségi intézmények az úgynevezett „régi és új megközelítés” 
tekintetében a jövőbeni belső piaci jogalkotásba maguk is bekapcsolódjanak. Jogilag azonban
nem jöhet létre megfelelő kötelező erő. Az EU-intézmények a hatályos belső piaci 
jogszabályok felülvizsgálatánál vagy az új belső piaci jogszabályok bevezetésénél minden 
további nélkül hozhatnak olyan rendelkezéseket, amelyek eltérnek ettől a határozattól. 
Amennyiben azonban a határozattal nem teremthető kötelező erő a közösségi jogalkotókra 
nézve, jogbiztonsági megfontolásból is el kellene kerülni, hogy ilyen benyomást keltsen, 
máskülönben jelentős problémák adódhatnak a végrehajtás során.

A fentiekből nem derül ki, hogy a határozatra irányuló javaslat többletértéket hordozna a 
jelenlegi jogi helyzethez képest. Tartalmi szempontból a javaslat e tekintetben nem képes 
túlhaladni a jogalkotóknak szóló ajánlásokat, hogy a jövőben a belső piacra vonatkozó 
követelményeket meghatározott módon szabályozzák. Ilyen jellegű ajánlásokat eddig az 
„Útmutató az új megközelítés és az általános megközelítés alapján elfogadott irányelvek 
végrehajtásához” (Európai Bizottság, Brüsszel, 2000) c. dokumentum tartalmazott. 

Túlzottnak tűnik, hogy a jogalkotó szervek egy körülményes együttdöntési eljárás keretében 
foglalkozzanak a szóban forgó határozati javaslattal. Amennyiben a 2007. február 14-én 
benyújtott belső piaci csomag célja, hogy a belső piac által érintett valamennyi ágazat 
tekintetében horizontálisan egy lehetőleg széleskörű harmonizációt teremtsenek, akkor az 
említett harmonizációnak valamennyi érintett ágazatra azonnal és közvetlenül ki kellene 
terjednie. Ennek megfelelően a Bizottság elsősorban a 2006. szeptember 6-i belső 
tervezetében – „A horizontal legislative approach to the harmonisation of legislation on 
industrial products” (Az ipari termékekre vonatkozó jogszabályok harmonizációjához 
kapcsolódó horizontális jogalkotási megközelítés) (N 560 – 1 EN) – csupán egy olyan 
jogalkotási javaslatot irányzott elő, amely közvetlenül a hatályos jogszabályokra lenne 
kihatással.

Ez a határozati javaslat ellentétes az összes közösségi szerv azon törekvésével, hogy javítsák 
és egyszerűsítsék a jogalkotást. A benyújtott kezdeményezés azt a benyomást kelti, hogy a 
jogalkotó szerveknek egy ebben a formában felesleges és egyben zavaros határozati 
javaslattal kell foglalkozniuk. Homályos többek között az alkalmazási kör, valamint a 
kivételek megfogalmazása is önkényesnek tűnik (1. cikk).

Ezen okokból kifolyólag a határozati javaslatot el kell utasítani. Az említett határozati javaslat 
egyes elemeit azonban bele kellene foglalni a termékek forgalmazása tekintetében 
akkreditációs és piacfelügyeleti előírások megállapításáról szóló rendeletre irányuló 
javaslatba (COM(2007)0037).
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A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság 
javaslatának elutasítását.
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