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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog sklepa o skupnem pravnem okviru se zavrne, saj ni primeren za uskladitev zahtev v 
zvezi s trženjem izdelkov na notranjem trgu. Glede na prihodnjo zakonodajo o notranjem trgu 
se želi s predlogom zavezati institucije Skupnosti na področju „novega in starega pristopa“. 
Vendar to ni pravno zavezujoče. Institucije EU lahko brez nadaljnjega pri vsaki reviziji 
veljavnih ali pri uvedbi novih pravil o notranjem trgu sprejmejo predpise, ki odstopajo od tega 
sklepa. Če sklep ni pravno zavezujoč za zakonodajalca Skupnosti, potem je bolje, da se zaradi 
pravne varnosti tudi ne daje takšnega vtisa. Sicer lahko pri izvajanju sklepa nastanejo občutne 
težave.

Glede na to predlog sklepa v ničemer ne spreminja obstoječega pravnega stanja. Z 
vsebinskega vidika gre v predlogu dejansko samo za priporočila zakonodajalcu, kako naj v 
prihodnosti uredi zahteve v zvezi z notranjim trgom. Takšna priporočila je do sedaj vseboval 
„Vodnik za izvajanje direktiv v skladu z novim in skupnim pristopom“ (Evropska komisija, 
Bruselj, 2000). 

Vključiti zakonodajalce v časovno zamuden postopek soodločanja o predlogu sklepa se ne zdi 
sorazmerno. Če je namen paketa o notranjem trgu, predloženega 14.2.2007, doseči čim večjo 
možno horizontalno usklajenost vseh sektorjev, povezanih z notranjim trgom, potem se mora 
takoj in neposredno ustrezno uskladiti vse relevantne sektorje. V povezavi s tem je Komisija v 
svojem internem osnutku „Horizontalni zakonodajni pristop h usklajevanju zakonodaje o 
industrijskih izdelkih“ (N 560 - 1 EN) z dne 6. septembra 2006 naprej predvidela samo en 
zakonodajni predlog, ki naj bi neposredno vplival na veljavno zakonodajo.

Predlog sklepa nasprotuje prizadevanjem vseh organov Skupnosti, da bi izboljšali in 
poenostavili zakonodajo. Predlagana pobuda vzbuja vtis, da naj bi zakonodajalci obravnavali 
predlog sklepa, ki je v takšni obliki nepotreben in nejasen. Tako na primer ni jasno področje 
uporabe, opredelitev izjem pa se zdi samovoljna (člen 1). 

Iz navedenih razlog se predlog sklepa zavrne. Elementi predloga sklepa se vključijo v uredbo 
o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov 
(KOM(2007)0037). 

******

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da predlaga zavrnitev predloga Komisije.


