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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de decisão relativa a um quadro comum deveria ser rejeitada. Trata-se de uma 
proposta inadequada ao objectivo de harmonizar as disposições em matéria de
comercialização de produtos no mercado interno. Visa esta vincular as instituições 
comunitárias com vista a uma futura legislação em matéria de mercado interno, no âmbito da 
denominada "antiga e nova abordagem". Do ponto de vista jurídico, porém, não pode produzir
efeitos vinculativos. Em matéria de mercado interno, as instituições da UE podem, pura e 
simplesmente, adoptar disposições divergentes desta decisão no contexto de qualquer revisão 
de normas em vigor ou da introdução de novas disposições. Não podendo a decisão ter efeitos 
vinculativos para o legislador comunitário, por motivos de segurança jurídica, importa evitar 
que seja dada a impressão de que o é. De outro modo, poderiam surgir consideráveis 
problemas no contexto da respectiva implementação.

Perante este cenário, a proposta de decisão não revela qualquer mais-valia, quando comparada 
com o actual regime jurídico. Quanto ao conteúdo, a decisão não pode ir além das 
recomendações ao legislador para, de futuro, regular as disposições relativas ao mercado 
interno de uma determinada maneira. Tais recomendações figuram actualmente no "Guia para 
a Aplicação das Directivas Elaboradas com Base nas Disposições da Nova Abordagem e da 
Abordagem Global" (Comissão Europeia, Bruxelas 2000).

Afigura-se desproporcionado obrigar os órgãos legislativos a um moroso processo de 
co-decisão relativamente à presente proposta de decisão. Se o que se pretende, com o pacote 
"mercado interno", apresentado em 14/02/2007, é atingir uma harmonização transversal tão
abrangente quanto possível para os sectores relevantes nesta área, tal harmonização deveria 
cobrir imediata e directamente todos esses sectores. Nesse sentido, a Comissão tinha previsto 
de início, no seu projecto interno de 6 de Setembro de 2006, "A horizontal legislative 
approach to the harmonisation of legislation on industrial products" (N 560 - 1 EN), apenas 
uma proposta legislativa, que deveria produzir efeito directo sobre o direito vigente.

A presente proposta de decisão contraria os esforços de todas as instituições comunitárias para 
melhorar e simplificar a elaboração de legislação. A iniciativa em apreço suscita a impressão
de que os órgãos legislativos se deverão ocupar de uma proposta de decisão que é, na sua 
actual forma, não só supérflua como pouco clara. A título de exemplo, o âmbito de aplicação 
não é claro e a indicação das excepções parece arbitrária (art.º 1º).

Por este motivo, a presente proposta de decisão deveria ser rejeitada. Alguns dos seus 
elementos deveriam ser incluídos na "Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que Estabelece os Requisitos de Acreditação e Fiscalização do Mercado Relativos à 
Comercialização de Produtos"(COM(2007)0037).

******
A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
propor que a proposta da Comissão seja rejeitada.


