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Ettepaneku kontekst

Kaupade siseturu väljakujundamine on üks Euroopa Ühenduse eesmärke. Siseturg on (sise)piirideta 
ala, kus on tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine kooskõlas EÜ asutamislepingu 
sätetega.

Euroopa Komisjoni käesoleva ettepaneku eesmärk on luua ühine raamistik olemasoleva 
akrediteerimise infrastruktuuri, vastavushindamisasutuste kontrollimise ning toodete ja ettevõtjate 
kontrollimisel rakendatava turujärelevalve jaoks.

Käesoleva ettepaneku peamine eesmärk on tagada ühtlustatud valdkonna kaupade vaba liikumine. 
Tulemuseks ootab komisjon turustatavate toodetega seotud riiklike meetmete lahknevuste vähenemist 
ja usalduse suurenemist katseprotokollide ja sertifikaatide/kontrollimistunnistuste suhtes ning nende 
aktsepteeritavuse suurenemist.

Komisjon on otsustanud jaotada oma ettepanekud määruseks, millega kehtestatakse akrediteerimine ja 
tugevdatakse turujärelevalvet, ning otsuseks, milles esitatakse tulevase õigusakti raamistik. 
Määrusega sätestatakse üldine raamistik, millega töötatakse läbi kõik olemasolevad õigusaktid 
akrediteerimise ja turujärelevalve kohta ning täiendatakse neid. Määrusega ei muudeta kehtivaid ELi 
õigusakte. Otsusega sätestatakse suunised edaspidi vastu võetavate seaduste koostamiseks.

Otsuses sisaldub uuesti komisjoni eelistatud CE-vastavusmärgis ning seal määratletakse see ka ühtselt. 
Määruse ettepanekus tõdeb komisjon seejuures siiski ka, et (muu hulgas) peab ettepaneku eesmärk 
[olema] tagada vajalik usaldus … eelkõige seoses CE-vastavusmärgise kasutamise korraga.

Määruse ettepaneku spetsiifilised probleemid

Põhimõtteliselt kiiduväärt on komisjoni kavatsus saavutada uue lähenemisviisi õigusliku raamistiku 
läbivaatamise kaudu parem õigusloome ja õiguskaitse ning sõnastada eeskirjad selgemalt. Eelkõige 
mõistete direktiiviülene kehtivus peab aitama kaasa paremale arusaamisele ja suuremale 
kooskõlalisusele rakendamisel.

Tarbijakaitse kõrge taseme tagamine
Komisjoni ettepanekutest selgub, et komisjon omistab kaupade vabale liikumisele keskse tähtsuse, 
kusjuures see on ainult üks siseturu alustaladest ja aitab ka ainult siis kaasa suuremale 
majanduskasvule ja konkurentsivõimele, kui on olemas selleks vajalik tarbijate usaldus (toodetesse). 
Ettevõtjatele takistuste kaotamine ja ettevõtetele soodsate majanduslike raamtingimuste loomine 
peavad kajastama alati ka tarbijakaitse kõrget taset ning tarbijate tervise ja ohutuse ning 
keskkonnakaitse alaste kõrgete standardite loomine või säilitamine peaksid olema ELi mis tahes 
poliitika keskne ülesanne. RAPEXi iganädalastest väljaannetest selgub praegu veel teistsugune pilt, 
sest hoolimata juriidilisest kohustusest (sisaldub üldise tooteohutuse direktiivis [2001/95/EÜ]) tuua 
turule ainult ohutuid tooteid, leitakse igal pool Euroopas ikka ja jälle ohtlikke tooteid.

Õigusloomest üksi seetõttu ei piisa, tuleb luua ka vajalikud õiguskaitsevahendid ning eelkõige neid 
rakendada.
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Direktiivi reguleerimisala
Komisjoni praeguses ettepanekus nähakse ette, et teatud poliitikavaldkonnad (nt toiduained, 
toiduainetega kokku puutuvad tarbeesemed, loomasöödad) on jäetud või tuleb jätta uue lähenemisviisi 
rakendusalast välja. Õiguslike probleemide kõrval, mille võimalik laiendamine neile (ja võimalik, et 
ka teistele) poliitikavaldkondadele endaga kaasa tooks, tuleb mainida aga ka tarbijakaitse aspekti, kuna 
tundlikes ja tervist puudutavates valdkondades on äärmiselt raske säilitada või tagada tarbijakaitse 
kõrget taset üksnes tehnilise standardimise kaudu (siinkohal olgu viidatud tervist puudutavaid aineid 
reguleeriva kosmeetika direktiivi väga komplekssele süsteemile).

Komisjoni ettepanekus ei ole teenused määruse rakendusalasse kaasatud.

Akrediteerimine ja vastavushindamine
Akrediteerimine on seni ühenduse tasandil reguleerimata, kuigi see toimus ja toimub kõigis 
liikmesriikides. Seetõttu on liikmesriikides kujunenud välja erinevad (ja üksteisest lahknevad)
süsteemid ja akrediteerimisnõuded. Määruse ettepanekus töötatakse välja akrediteerimise terviklik 
raamistik ja sätestatakse ühenduse tasandil selle toimimise ja korralduse põhimõtted.

Nähakse ette, et akrediteerimine jääb riikliku vastutuse alla ja ka konkurents akrediteerimisasutuste 
vahel peab jääma välistatuks. Üksikud erandid välja arvatud, tehakse ettepanek, et 
vastavushindamisasutused pöörduvad (akrediteerimise puhul) oma vastava riikliku 
akrediteerimisasutuse poole.

Üht olulist aspekti ei puudutata ettepanekus piisavalt – mis juhtub siis, kui riiklikud 
akrediteerimisasutused oma kohustusi ei täida või teevad seda üksnes puudulikult? Praegu on üksnes 
ette nähtud, et rikkumiste ja puuduste kõrvaldamine peab lasuma liikmesriikide ainuvastutusel.

Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni (EA) roll
Määruse ettepanekus kirjeldatud EA tulevast rolli tundub olevat vaja veel oluliselt selgitada, kuna 
ühelt poolt on ette nähtud, et komisjon delegeerib EAle laialdased pädevused (mis lähevad nii kaugele, 
et EA kui eraõiguslik organisatsioon võib soovitada liikmesriikidele laiaulatuslikke suuniseid), kuid 
teiselt poolt tunduvad komisjoni (ja liikmesriikide) korralduste tegemise volitused või 
kontrollivahendid EA suhtes üksnes olevat siiski üksnes ebapiisavalt määratletud. Selgitada on vaja ka 
EAle üle kantud tegevuste tulevast rahastamist.

Turujärelevalve ja tolliasutused
Viimastel aastatel võis täheldada, et liikmesriikide (turujärelevalve eest) vastutavates ametiasutustes 
personali pidevalt vähendati. Selle tulemuseks on, et juba pikemat aega on ärahoidva turujärelevalve 
asemel tegemist pigem tagantjärele toimivaga. Käesolevas määruses sisalduvate komisjoni 
ettepanekutega suureneks turujärelevalve töökoormus veelgi.

Komisjon ei suuda praegu tõhusalt kontrollida, kas ja kuivõrd liikmesriigid oma 
turujärelevalvekohustust täidavad ja ka määruse ettepanekus ei sisaldu ühtegi ettepanekut uute või 
paremate kontrollimehhanismide või -vahendite kohta. Niikaua kui liikmesriigid turujärelevalve liiki 
ja ulatust ning karistuste liiki ja ulatust kogu ELi ulatuses ei lähenda ja konkretiseeri, on raske 
saavutada või tagada tooteohutuse ühtset kvaliteeditaset siseturul.

Siseriiklike organite kohustused
Ettepanekuga kodifitseeritaks liikmesriikidele ulatuslikud volitused nende akrediteerimisorganite, 
turujärelevalveasutuste ja tolliasutuste kaudu. Sellel, kuidas neid volitusi kasutatakse, oleks oluline 
mõju mitte ainult tarbijatele, vaid ka individuaalsetele ettevõtjatele. Ettepanekus puudutatakse 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite aspekti juhuks, kui volitusi õigesti ei kasutata või kui neid üldse 
ei kasutata, kuid seda tehakse üksnes osaliselt ja ilma selgitamata, millist liiki õiguskaitsevahendeid 
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tuleks kohaldada.

Riskihindamise vahendid 
Et tooteohutust siseturul tarbijate huvides suurendada, on möödapääsmatu riskihindamise mahtude 
tugevdamine.

Ühenduse tasandil on juba olemas positiivseid näiteid ühise riskihindamise vahendite loomise ja 
kasutamise kohta. Selles suunas püüeldakse praegu näiteks toiduohutuse (EFSA), meresõiduohutuse 
(EMSA) ja lennundusohutuse (EASA) valdkonnas.


