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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymą dėl sprendimo dėl bendrosios sistemos reikėtų atmesti. Jis yra netinkamas norint 
suderinti gaminių pardavimo vidaus rinkoje reikalavimus. Pasiūlymu siekiama įpareigoti 
Bendrijos institucijas, atsižvelgiant į būsimą teisės aktų leidybą vidaus rinkos srityje, laikytis 
vadinamųjų „senojo ir naujojo požiūrio“ priemonių. Vis dėlto tai neturi privalomojo teisinio 
poveikio. ES institucijos gali tiesiog išleisti naujas nuostatas, nukrypstančias nuo šio 
sprendimo reikalavimų persvarstant šiuo metu galiojančias vidaus rinkos taisykles arba 
įvedant naujas. Siekiant teisinio apibrėžtumo, jeigu sprendimu Bendrijos teisės aktų leidėjas 
nėra teisiškai įpareigojamas, reikia vengti sudaryti įspūdį, jog yra priešingai. Kitu atveju 
galėtų kilti didelių sunkumų jį įgyvendinant. 

Atsižvelgiant į tai, manoma, kad pasiūlymas dėl sprendimo dabartinei teisinei padėčiai 
nesuteikia jokios naudos. Turinio atžvilgiu, pasiūlymu negalima siekti daugiau nei pateikti 
rekomendacijų teisės aktų leidėjui dėl vidaus rinkos reikalavimų derinimo tam tikru būdu 
ateityje. Tokios rekomendacijos iki šiol buvo užfiksuotos „Direktyvų įgyvendinimo gairėse, 
pagrįstose nauju ir globaliu požiūriais“ (Europos Komisija, Briuselis, 2000).

Šio sprendimo projekto atveju atrodo netinkama įtraukti teisės aktų leidėjus į daug laiko 
reikalaujančią bendro sprendimo priėmimo procedūrą. Jeigu pasiūlymas siejamas su 2007 m. 
vasario 14 d. pateiktu vidaus rinkos teisės aktų paketu, kuriuo siekiama kaip galima didesnio 
masto visų svarbių vidaus rinkos sektorių horizontalaus derinimo, tuomet būtina nedelsiant ir 
tiesiogiai atlikti atitinkamą visų svarbių sektorių derinimą. Su tuo susijusiame 2006 m. 
rugsėjo 6 d. Komisijos paruoštame vidiniame projekte „Horizontalaus tipo teisinis požiūris į 
teisės aktų dėl pramonės gaminių derinimą“ (N 560 – 1 EN), numatomas tik vienas 
pasiūlymas dėl teisės akto, turinčio tiesioginį poveikį šiuo metu galiojantiems teisės aktams. 

Šis pasiūlymas dėl sprendimo prieštarauja visų Bendrijos institucijų pastangoms tobulinti ir 
paprastinti teisės aktų leidybos procesą. Pasiūlyta iniciatyva sudaromas įspūdis, kad teisės 
aktų leidėjai turėtų svarstyti pasiūlymą dėl sprendimo, kuris dabartinio pavidalo yra 
bereikalingas ir neaiškus. Pvz., yra neaiški taikymo sritis, o išimčių apibrėžimai atrodo taip, 
lyg būtų paruošti labai nerūpestingai (1 straipsnis).

Dėl šių priežasčių pasiūlymo projektą reikėtų atmesti. Pateikto pasiūlymo dėl sprendimo 
elementai turėtų būti įtraukti į „Pasiūlymą dėl reglamento, nustatančio su gaminių prekybą 
susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus“ (COM(2007)0037).
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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą siūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.


