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Контекст на предложението

Създаването на вътрешен пазар за стоки е една от целите на Европейската общност. 
Вътрешният пазар представлява зона без (вътрешни) граници, в която е осигурено свободното 
движение на стоки, хора, услуги и капитали в съответствие с разпоредбите на Договора за ЕО.

Целта на това предложение на Комисията на ЕС e да се създаде една обща рамка за 
съществуващите инфраструктури за акредитация и контрол на органите за оценка на 
съответствието, за наблюдение на пазара при контролирането на стоките и икономическите 
оператори.

Главната цел на предложението е да осигури свободното движение на стоки в хармонизирана 
зона. В резултат на това Комисията очаква намаляване на различията на националните мерки 
по отношение на продуктите на пазара и по-голямо приемане и доверие в доклади от 
изпитвания и в сертифицирането/сертификатите за контрол .

Комисията взе решение за разделяне на предложенията си на регламент за въвеждане на 
акредитация и наблюдение на пазара и на решение, създаващо предпоставка за изграждането 
на бъдещо законодателство. Регламентът задава цялостната рамка, с която се изменят и 
допълват всички съществуващи разпоредби относно акредитацията и наблюдението на пазара. 
Регламентът не променя действащите разпоредби на ЕС. С решението се определят насоките 
за приемането на бъдещи закони.

Подкрепяната от Комисията маркировка "CE" е застъпена в решението и получава единна 
дефиниция в него. В Предложението за регламент Комисията обаче констатира, че (също така) 
целта на това предложение е да предостави средствата за осигуряване на съответното ниво 
на доверие ... по-специално режима по отношение на маркировката CE.

Специфични проблеми на предложението за регламент

Принципно се приветства намерението на Комисията да се постигне по-успешно 
нормотворчество и прилагане на правото посредством преработването на правната рамка на 
„Новия подход“ и да се формулират по-ясно разпоредбите. По-специално действието на 
дефинициите, обхващащо директивите, трябва да допринесе за по-добро разбиране и по-голяма 
последователност при прилагането им.

Осигуряване на високо ниво на защита на потребителите
От предложенията на Комисията става ясно, че тя придава ключово значение на свободното 
движение на стоки, като това е само един от опорните стълбове на вътрешния пазар и ще 
допринесе за по-голям растеж и конкурентоспособност само тогава, когато е налице 
необходимото доверие от страна потребителите (в продуктите). Премахването на бариерите за 
икономическите оператори и създаването на изгодни икономически рамкови условия за 
предприятията също така трябва да отразяват едно високо ниво на защита на потребителя. 
Централно място във всички политики на ЕС следва да заемат създаването, съответно 
поддържането на високи стандарти за здраве и безопасност на потребителите и опазването на 
околната среда. Седмичните издания на системата за бърз обмен на информация RAPEX все 
още очертават друга картина, тъй като въпреки законовото задължение (съдържащо се в 
Директивата относно общата безопасност на продуктите [2001/95/EО]) за пускане на пазара 
само на безопасни продукти, навсякъде в Европа непрекъснато се откриват опасни за здравето 
продукти.
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Поради това нормотворчеството само по себе си не е достатъчно, трябва да се разработят и 
преди всичко да се прилагат необходимите инструменти за прилагането на законите.

Обхват на директивата
Настоящото предложение на Комисията предвижда, че определени области на политиката се
изключват, съответно следва да бъдат изключени от обхвата на действие на „Новия подход". 
(например храни, хранителни стоки от първа необходимост, фуражи). Освен правните 
проблеми, които биха последвали от едно евентуално разпростиране в тези (а вероятно и в 
други) области на политиката, трябва да се спомене и аспектът на защитата на потребителите, 
тъй като в чувствителни области и областите, отнасящи се до здравето, е изключително трудно 
да се поддържа, съответно да се осигури високо ниво на защита на потребителите само чрез 
техническа стандартизация (препратка към много комплексната система на директивата за 
козметичните продукти, която урежда регулирането на веществата, имащи отношение към
здравето).

В предложението на Комисията се предвиждат услуги, които са извън областта на приложение 
на регламента.

Акредитация и оценка на съответствието
Акредитацията досега не е регламентирана на равнището на Общността, въпреки че е 
практикувана и продължава да се практикува във всички държави-членки. По този начин в 
държавите-членки са се развили различни (вариращи помежду си) системи и изисквания за 
акредитация. Предложението за регламент представлява проект за обща рамка за акредитация и 
установява принципите за функционирането и организацията й на равнището на Общността.

Предвижда се акредитацията да остане от компетенцията на държавите-членки, както и да се 
изключи конкуренцията между органите по акредитация. Независимо от някои малки 
изключения се предлага също така, органите за оценка на съответствието (при акредитация) да 
се обръщат към съответния национален орган по акредитация.

Един важен аспект остава недостатъчно засегнат в предложението – какво се случва, ако 
националните органи по акредитация не изпълняват задълженията си или ги изпълняват 
незадоволително? Понастоящем е предвидено само, че отстраняването на нарушенията и 
недостатъците е от изключителната компетентност на държавите-членки.

Роля на Европейската организация за акредитация (ЕА)
Относно посочената в предложението за регламент бъдеща роля на EA изглежда, че все още 
има значителна потребност от разясняване, тъй като от една страна е предвидено, че Комисията 
делегира значителни компетенции на ЕА (които се простират дотам, че ЕА в качеството си на 
частна организация може да дава предписания за държавите-членки със значителен обхват на 
действие), но от друга страна правомощията за даване на указания, съответно инструментите за 
контрол от страна на Комисията (и на държавите-членки) към ЕА не са достатъчно 
изчерпателно дефинирани. Необходимо е също така да се изясни и бъдещото финансиране на 
дейностите, които се прехвърлят на ЕА.

Наблюдение на пазара и митнически власти
През последните години наблюденията показват, че в компетентните органи (за наблюдение, 
съответно наблюдение на пазара) в държавите-членки персоналът непрекъснато се
съкращаваше. В резултат на това от дълго време, вместо превантивно, е налице реактивно
наблюдение на пазара. С предложенията на Комисията в този регламент разходите за 
наблюдение на пазара ще продължат да се увеличават.
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Понастоящем Комисията не е в състояние да направи ефективна проверка, дали и до каква 
степен държавите-членки изпълняват задълженията си за наблюдение на пазара. В 
предложението за регламент също така не са включени предложения за нови, съответно по-
добри механизми, инструменти за контрол. Докато не бъдат сближени и конкретизирани на 
цялата територия на ЕС видът и обхватът на наблюдението на пазара, както и видът и мащабът
на санкциите от страна на държавите-членки, ще бъде трудно да се въведе, съответно да се 
осигури единно ниво на качество за безопасността на продуктите на вътрешния пазар.

Отговорности на националните органи
Предложението ще кодифицира широки правомощия на държавите-членки чрез техните 
национални органи по акредитация и наблюдение на пазара и митническите власти. Начинът, 
по който се упражняват тези правомощия, ще има значително въздействие не само върху 
потребителите, но и върху отделни икономически оператори. Предложението засяга аспекта за 
наличните средства, в случай че правомощията не са упражнени правилно или изобщо не са 
упражнени, но само частично и без да изяснява какви видове мерки трябва да се прилагат.

Ресурси за оценка на риска
С цел да се повиши безопасността на продуктите на вътрешния пазар с оглед на потребителите, 
е наложително да се укрепи капацитетът за оценка на риска.

На равнище Общност вече съществуват положителни примери за изграждане и използване на 
ресурси за съвместна оценка на риска. Понастоящем такива усилия се полагат например в 
областите на безопасността на храните (EFSA), на безопасността при корабоплаването (EMSA) 
и на безопасността на полетите (EASA).


