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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till beslut om en gemensam ram bör förkastas. Det är inte ändamålsenligt när det 
gäller att åstadkomma en harmonisering av kraven på saluföringen av produkter på den inre 
marknaden. Förslaget syftar till bindande skyldigheter för gemenskapens institutioner med 
hänsyn till kommande lagstiftning för den inre marknaden baserad på den gamla eller den nya
metoden. Någon sådan rättsligt bindande verkan kan emellertid inte uppnås. EU:s institutioner 
kan vid varje revidering av rådande bestämmelser eller vid införandet av nya bestämmelser 
för den inre marknaden utan vidare utfärda föreskrifter som avviker från detta beslut. Om 
beslutet inte kan vara bindande för gemenskapens lagstiftare, bör det av rättssäkerhetsskäl inte 
ge intryck av att vara bindande. Annars skulle avsevärda problem kunna uppstå vid 
genomförandet.

Mot denna bakgrund kan förslaget till beslut inte anses ge något mervärde jämfört med 
rådande lagstiftning. Till sitt innehåll kan förslaget i sak inte uppnå mer än rekommendationer 
till lagstiftaren att i framtiden reglera krav för den inre marknaden på ett visst sätt. Sådana
rekommendationer har hittills inkluderats i ”Riktlinjer för genomförandet av direktiv som 
grundar sig på den nya metoden och helhetsmetoden” (Europeiska kommissionen, 
Bryssel 2000).

Det förefaller oproportionerligt att med anledning av det föreliggande förslaget till beslut 
engagera de lagstiftande organen i ett kostsamt medbeslutandeförfarande. Om det paket för 
den inre marknaden som lades fram den 14 februari 2007 skall syfta till en övergripande och 
så omfattande harmonisering som möjligt för alla sektorer som är relevanta för den inre 
marknaden, bör en motsvarande harmonisering omedelbart och direkt gälla alla relevanta 
sektorer. Därför hade kommissionen också i sitt interna utkast av den 6 september 2006 om 
ett övergripande lagstiftningsförfarande för att harmonisera lagstiftningen om 
industriprodukter (N 560 – 1 EN) endast inkluderat ett lagstiftningsförslag som omedelbart 
skulle beröra rådande lagstiftning.

Föreliggande förslag till beslut står i motsats till alla gemenskapsorganens ansträngningar att 
få till stånd en bättre och enklare lagstiftning. Det framlagda initiativet ger intryck av att 
lagstiftningsorganen skall ägna sig åt ett förslag till beslut som i denna form är både 
överflödigt och oklart. Till exempel är tillämpningsområdet oklart, och fastställandet av 
undantagen förefaller ha skett på godtyckligt vis (artikel 1).

Av dessa skäl bör förslaget till beslut förkastas. Delar av det föreliggande förslaget till beslut 
bör inkluderas i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för 
ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter
(KOM(2007)0037).
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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag 
förkastas.
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