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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums lēmumam par vienotu tiesisko regulējumu ir noraidāms. Šis priekšlikums nav 
piemērots, lai panāktu prasību saskaņošanu attiecībā uz ražojumu tirdzniecību iekšējā tirgū. 
Priekšlikuma mērķis ir, domājot par nākotnē gaidāmo iekšējā tirgus tiesisko regulējumu, 
ieviest Kopienas iestādēm saistības attiecībā uz t.s. „jauno un veco pieeju”. Tomēr 
priekšlikums nevar kļūt juridiski saistošs. Eiropas Savienības (ES) iestādes ikreiz, veicot 
iekšējā tirgus pašreizējā tiesiskā regulējuma pārskatīšanu vai ieviešot jaunu regulējumu, var 
bez jebkādiem šķēršļiem pieņemt noteikumus, kas neatbilst minētajam lēmumam. Ja 
minētajam lēmumam attiecībā uz Kopienas likumdevējām iestādēm tomēr nav nekādas 
juridiskās nozīmes, tad, ievērojot juridiskās noteiktības principu, vajadzētu censties neradīt 
šādu iespaidu. Pretējā gadījumā varētu rasties ievērojamas īstenošanas grūtības.

Ņemot vērā minēto, jāatzīst, ka šim priekšlikumam salīdzinājumā ar patlaban spēkā esošo 
tiesisko situāciju trūkst „pievienotās vērtības”. Saturiskā ziņā lēmuma priekšlikums paredz 
vienīgi iespēju sniegt likumdevējām iestādēm ieteikumus par iekšējā tirgus prasību turpmāko 
regulējumu kādā noteiktā veidā. Līdz šim šāda veida ieteikumi bija paredzēti „Rokasgrāmatā 
par direktīvu īstenošanu, kas izstrādātas atbilstoši jaunajai koncepcijai un kopējai koncepcijai” 
(Eiropas Komisija, Brisele 2000).

Šķiet, ka prasīt likumdevējām iestādēm, lai tās laikietilpīgā koplēmuma procedūrā nodarbotos 
ar šo lēmuma priekšlikumu, būtu nesamērīgi. Ja 2007. gada 14. februārī ierosinātā iekšējā 
tirgus pasākumu kopuma (internal market package) mērķis ir iespējami plaša visu iekšējā 
tirgus sektoru horizontālā saskaņošana, tad šī saskaņošana attiecīgajos sektoros būtu jāīsteno 
tiešā veidā un nekavējoties. Atbilstoši tam Komisija 2006. gada 6. septembra iekšējā projektā 
„Horizontāla pieeja tiesību aktu saskaņošanai attiecībā uz rūpnieciskiem ražojumiem” 
(„A horizontal legislative approach to the harmonisation of legislation on industrial 
products” (N 560 - 1 EN)) bija paredzējusi tikai tādu likumdošanas priekšlikumu, kas tiešā 
veidā attiektos uz patlaban spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Iesniegtais lēmuma priekšlikums ir pretrunā ar visu Kopienas organizāciju centieniem uzlabot 
un vienkāršot likumdošanu. Šī iniciatīva rada iespaidu, ka likumdevējām iestādēm būtu 
jānodarbojas ar lēmuma priekšlikumu, kurš šādā versijā ir nevajadzīgs un turklāt arī 
neskaidrs. Piemēram, nav skaidra darbības joma, un izņēmumu definējums šķiet veikts pēc 
nejaušības principa (1. pants).

Šo iemeslu dēļ šis lēmuma priekšlikums būtu jānoraida. Lēmuma priekšlikuma fragmenti būtu 
jāiekļauj „Priekšlikumā regulai, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības 
attiecībā uz ražojumu tirdzniecību”(COM(2007)0037).
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noraidīšanu.


