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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh rozhodnutia o spoločnom rámci by sa mal zamietnuť. Nehodí sa na harmonizáciu 
požiadaviek pre uvádzanie výrobkov na vnútorný trh. Jeho zámerom je zaviazať samotné 
inštitúcie Spoločenstva so zreteľom na budúce právne predpisy o vnútornom trhu v oblasti 
tzv. „starého a nového prístupu“ (old and new approach). Z právneho hľadiska ale príslušná 
záväznosť nemôže nastať. Inštitúcie EÚ môžu za každých okolností pri každej revízii platnej 
úpravy vnútorného trhu alebo pri zavádzaní jeho novej úpravy vydať predpisy, ktoré sa od 
tohto rozhodnutia odkláňajú. Ak sa však nemôže docieliť záväznosť pre zákonodarcu 
Spoločenstva prostredníctvom rozhodnutia, malo by sa z dôvodu právnej istoty upustiť aj od 
príslušného dojmu. V opačnom prípade by mohli nastať vážne problémy pre implementácii.

Na základe uvedeného nie je jasný prínos rozhodnutia v porovnaní s platnou právnou 
úpravou. Čo sa týka obsahu, nemôže návrh v tejto súvislosti ísť nad rámec odporúčaní 
zákonodarcovi, týkajúcich sa istej regulácie požiadaviek na vnútorný trh v budúcnosti. 
Súvisiace odporúčania sú zachytené v „Príručke  na vykonávanie smerníc vydaných podľa 
novej a celkovej koncepcie“ (Európska komisia, Brusel 2000).

Zdá sa byť neprimerané, aby zákonodarné orgány prerokúvali predmetný návrh rozhodnutia 
v náročnom spolurozhodovacom postupe. Ak má v balíčku o vnútornom trhu, predloženom 
14. 2. 2007, ísť o dosiahnutie čo najrozsiahlejšej horizontálnej harmonizácie pre všetky 
dôležité odvetvia vnútorného trhu, mala by sa príslušná harmonizácia týkať všetkých 
dôležitých odvetví okamžite a priamo. Podľa toho tiež plánovala Komisia vo svojom 
vnútornom návrhu zo 6. septembra 2006 s názvom „Horizontálny legislatívny prístup 
k harmonizácii právnych predpisov o priemyselných výrobkoch“ (A horizontal legislative 
approach to the harmonisation of legislation on industrial products) (N 560 - 1 EN) najprv iba 
návrh právnej úpravy, ktorý by sa priamo týkal platných právnych predpisov.

Predmetný návrh rozhodnutia je v rozpore so snahou všetkých orgánov Spoločenstva o lepšie 
a jednoduchšie právne predpisy. Predložená iniciatíva vytvára dojem, že zákonodarné orgány 
sa majú zaoberať návrhom rozhodnutia, ktorý je v tejto forme zbytočný a nejasný. Príkladom 
nejasnosti je rozsah pôsobnosti a formulácia výnimiek sa zdá byť náhodná (článok 1).

Z týchto dôvodov by sa mal návrh rozhodnutia zamietnuť. Prvky predloženého návrhu 
rozhodnutia by sa mali začleniť do „Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním 
výrobkov na trh“ (KOM(2007)0037).

******

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor navrhol zamietnutie návrhu 
Komisie.


