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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący decyzji w sprawie wspólnych ram prawnych powinien zostać odrzucony. 
Nie jest odpowiedni do harmonizacji wymogów dotyczących wprowadzania produktów do 
obrotu. Ma on na celu podporządkowanie instytucji wspólnotowych - w perspektywie 
przyszłego prawa dotyczącego rynku wewnętrznego - w zakresie tzw. „starego i nowego 
podejścia”. Z prawnego punktu widzenia wystąpienie odpowiedniego skutku wiążącego nie
jest jednak możliwe. Instytucje UE mogą z łatwością podczas każdego przeglądu 
obowiązujących uregulowań dotyczących rynku wewnętrznego lub wprowadzaniu nowych 
uregulowań w tym zakresie przyjmować przepisy odbiegające od niniejszej decyzji. Jeżeli 
jednak decyzja ta nie może być wiążąca dla prawodawcy wspólnotowego, należy również 
przez wzgląd na zasadę pewności prawnej unikać wrażenia, że jest to możliwe. W 
przeciwnym razie mogłoby to stworzyć spore problemy przy implementacji.

W świetle powyższego nie można uznać, że wniosek dotyczący decyzji wnosi jakąkolwiek 
dodatkową wartość do obowiązującego stanu prawnego. Co do treści wniosek nie może 
wykraczać poza formułowanie zaleceń pod adresem prawodawcy dotyczących określonego 
sposobu regulacji wymogów w zakresie rynku wewnętrznego w przyszłości. Takie zalecenia 
były do tej pory zawarte w przewodniku "Wdrażanie dyrektyw opartych na koncepcji 
Nowego i Globalnego Podejścia” (Komisja Europejska, Bruksela 2000 r.). 

Niewspółmierne wydaje się przekazanie niniejszego wniosku organom prawodawczym do 
rozpatrzenia w toku uciążliwej procedury współdecyzji. Jeżeli pakiet dotyczący rynku 
wewnętrznego, przedstawiony w dniu 14.02.2007 r. ma mieć na celu osiągnięcie możliwie 
daleko idącej poziomej harmonizacji dla wszystkich sektorów rynku wewnętrznego, to taka 
harmonizacja powinna obejmować natychmiastowo i bezpośrednio wszystkie właściwe 
sektory. W związku z powyższym Komisja początkowo w swoim wewnętrznym projekcie z 
6 września 2006 r. „A horizontal legislative approach to the harmonisation of legislation on 
industrial products” (N 560 - 1 EN) przewidziała tylko wniosek legislacyjny, który miał 
wpływać bezpośrednio na obowiązujące prawo.

Przedmiotowy wniosek dotyczący decyzji pozostaje w sprzeczności z dążeniem wielu 
organów wspólnotowych do lepszego i uproszczonego stanowienia prawa. W związku z 
przedstawioną inicjatywą powstaje wrażenie, że organom prawodawczym ma zostać 
przekazany wniosek dotyczący decyzji, który jest w tej formie niepotrzebny, a także niejasny. 
Na przykład niejasny jest zakres stosowania, a określenie odstępstw wydaje się arbitralne 
(art. 1). 

W związku z powyższym niniejszy wniosek dotyczący decyzji powinien zostać odrzucony. 
Elementy tego wniosku powinny zostać włączone do wniosku dotyczącego rozporządzenia 
ustalającego wymogi w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego odnoszące się do 
warunków wprowadzania produktów do obrotu (COM(2007)0037). 
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zaleca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, odrzucenie wniosku Komisji.


