
DT\664269FI.doc PE 388.499v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

23.4.2007

TYÖASIAKIRJA
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: André Brie



PE 388.499v01-00 2/4 DT\664269FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Ehdotuksen tausta

Tavaroiden sisämarkkinoiden toteuttaminen on yksi Euroopan yhteisön tavoitteista. 
Sisämarkkinat ovat alue ilman (sisä)rajoja, ja niillä taataan tavaroiden, henkilöiden, palvelujen 
ja pääoman vapaa liikkuvuus EY:n perustamissopimuksen määräysten mukaisesti.

Komission ehdotuksen tavoitteena on luoda yhtenäiset puitteet akkreditoinnin, 
arviointilaitosten valvonnan ja markkinavalvonnan nykyiselle infrastruktuurille tuotteiden ja 
taloudellisten toimijoiden valvomiseksi.

Ehdotuksen tärkeimpänä tavoitteena on vapaan tavaraliikenteen takaaminen 
yhdenmukaistetulla alalla. Komissio odottaa, että ehdotuksen tuloksena markkinoilla olevia 
tuotteita koskevien toisistaan poikkeavien kansallisten toimien määrä vähenee ja että 
arviointikertomusten ja sertifikaattien tai tarkastustodistusten myönteinen vastaanotto 
vahvistuu tai luottamus niihin kasvaa.

Komissio päätti jakaa ehdotuksensa asetukseen akkreditoinnin ja markkinavalvonnan 
käyttöönotosta ja päätökseen, jossa säädetään tulevien säädösten tekemisestä.  Asetuksella
annetaan puitteet, joilla täydennetään kaikkia voimassa olevia säännöksiä akkreditoinnista ja 
markkinavalvonnasta. Asetuksella ei muuteta mitään voimassaolevia EU:n säännöksiä.  
Päätöksellä annetaan suuntaviivoja tulevaisuudessa tehtävälle lainsäädännölle.

Komission suosima CE-tunnus esiintyy jälleen päätöksessä ja siinä se myös määritellään 
yhtenäisesti. Asetusehdotuksessa komissio toteaa vielä, että (muun muassa) asetusehdotuksen 
tavoitteena on oltava asianmukaisen luottamuksen takaaminen… erityisesti CE-
tunnusjärjestelmään.

Asetusehdotuksen erityisongelmat

Komissiolla on periaatteessa myönteinen tavoite päästä parempaan lainsäädäntöön ja 
lainsäädännön soveltamiseen muokkaamalla uuden lähestymistavan (new approach)
oikeudellista kehystä sekä laatimalla säännökset entistä selkeämmin. Erityisesti määritelmien 
sovellettavuudella useisiin direktiiveihin on määrä lisätä ymmärrystä ja johdonmukaisuutta 
soveltamisessa.

Korkean kuluttajansuojatason takaaminen

Komission ehdotuksista käy ilmi, että niissä vapaalla tavaraliikenteellä on keskeinen
merkitys, vaikka se on vain yksi sisämarkkinoiden tukipilareista, ja lisää kasvua ja 
kilpailukykyä vain siinä tapauksessa, että kuluttajat luottavat tuotteisiin. Taloudellisten 
toimijoiden esteiden poistamisessa ja yrityksille otollisten taloudellisten ehtojen luomisessa 
on aina noudatettava myös korkeaa kuluttajansuojatasoa, ja kaikilla EU:n politiikan aloilla on 
luotava korkeatasoiset normit terveyttä ja kuluttajien turvallisuutta sekä ympäristönsuojelua 
varten sekä noudatettava niitä. Viikoittaiset RAPEX-julkaisut näyttävät tällä hetkellä 
toisenkin kuvan, sillä huolimatta oikeudellisista velvollisuuksista (jotka sisältyvät direktiiviin
yleisestä tuoteturvallisuudesta [2001/95/EY] saattaa markkinoille vain turvallisia tuotteita, 
löytyy kaikkialla Euroopassa yhä uudelleen vaarallisia tuotteita.
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Lainsäädäntö yksin ei siksi riitä, on kehitettävä ja ennen kaikkea sovellettava myös tarvittavia 
välineitä lainsäädännön soveltamista varten.

Direktiivin laajuus

Komission nykyisessä ehdotuksessa säädetään, että tietyt politiikan alat poistetaan uuden 
lähestymistavan soveltamisalasta tai ne olisi poistettava siitä (esimerkiksi elintarvikkeet, 
elintarvikkeisiin liittyvät käyttötavarat sekä rehut). Oikeudellisten ongelmien ohella, joita 
mahdollisesti syntyy soveltamisalan laajentamisesta näille (ja mahdollisesti myös muille) 
politiikan aloille, on mainittava myös kuluttajansuojanäkökohta, sillä aroilla ja terveyttä 
koskevilla aloilla on erittäin vaikeaa säilyttää tai taata korkea kuluttajansuojataso vain 
teknisellä normituksella (tässä viitataan kosmetiikkadirektiivin erittäin mutkikkaaseen 
järjestelmään, jossa säännellään terveyden kannalta keskeisiä aineita).

Komission ehdotuksessa palveluita ei sisällytetä asetuksen soveltamisalaan.

Akkreditointi ja noudattamisen arviointi

Akkreditointia ei ole tähän mennessä säännelty yhteisön tasolla, vaikka sitä on harjoitettu 
kaikissa jäsenvaltioissa ja harjoitetaan edelleen. Siten jäsenvaltioissa on kehittynyt erilaisia (ja 
toisistaan poikkeavia) järjestelmiä ja akkreditointivaatimuksia. Asetusehdotuksessa luodaan 
laajat puitteet akkreditoinnille ja annetaan yhteisön tasolla periaatteet sen toiminnalle ja 
organisoinnille.

Akkreditointi säilyy valtioiden vastuulla, eikä myöskään kilpailua akkreditointilaitosten 
välillä sallita. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ehdotetaan myös, että (akkreditoinnin) 
arviointilaitokset kääntyvät kunkin kansallisen akkreditointilaitoksen puoleen.

Yksi tärkeä näkökohta jää ehdotuksessa liian vähälle huomiolle – mitä tapahtuu, jos 
kansalliset akkreditointilaitokset eivät suorita velvollisuuksiaan tai laiminlyövät niitä. Tällä 
hetkellä on säädetty vain, että on täysin jäsenvaltioiden vastuulla korjata rikkomuksia ja 
puutteita.

EA:n (European co-operation for Accreditation) asema

Asetusehdotuksessa kuvattu EA:n tuleva asema näyttää vaativan vielä paljon selvittämistä, 
sillä toisaalta säädetään, että komissio delegoi EA:lle laajoja toimivaltuuksia (jotka menevät 
niin pitkälle, että EA yksityisenä organisaationa voi suositella jäsenvaltioille laajalle ulottuvia 
sääntöjä), ja että toisaalta komission (ja jäsenvaltioiden) käskyvalta tai valvontavälineet EA:ta 
kohtaan on määritelty riittämättömästi. Selvitystarve ulottuu myös EA:n tehtävien tulevaan 
rahoitukseen.

Markkinavalvonta ja tulliviranomaiset

Viime vuosina on voitu havaita, että jäsenvaltioiden (markkinavalvonnasta) vastaavat 
viranomaiset ovat jatkuvasti vähentäneet henkilökuntaa. Siitä johtuu, että jo pitkän aikaa 
markkinavalvonta on ollut ennaltaehkäisevän valvonnan sijasta pikemmin reaktiivista. Tässä 
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ehdotuksessa olevien komission ehdotusten myötä markkinavalvonnan kustannukset 
kasvaisivat entisestään.

Komissio ei voi tällä hetkellä tarkastaa tehokkaasti täyttävätkö jäsenvaltiot markkinavalvontaa 
koskevat velvoitteensa ja jos täyttävät, kuinka pitkälle, eikä asetusehdotuksessa ole myöskään 
ehdotuksia uusista tai paremmista valvontamekanismeista tai -välineistä. Niin kauan kuin 
jäsenvaltiot eivät EU:n laajuisesti lähennä ja konkretisoi markkinavalvonnan laatua ja 
laajuutta sekä seuraamusten laatua ja laajuutta, on vaikeaa saada aikaan tai taata 
tuoteturvallisuuden yhtenäistä laadun tasoa sisämarkkinoilla.

Kansallisten elinten vastuu

Ehdotuksella kodifioitaisiin jäsenvaltioiden laajat toimivaltuudet niiden kansallisten 
akkreditointielinten, markkinavalvontaelinten ja tulliviranomaisten välityksellä. Sillä, miten 
näitä toimivaltuuksia käytetään, olisi suuri vaikutus kuluttajien lisäksi myös yksittäisiin 
taloudellisiin toimijoihin. Ehdotuksessa käsitellään käytössä olevien korjauskeinojen 
näkökohtaa siinä tapauksessa, että toimivaltaa ei ole käytetty oikein tai ollenkaan, mutta 
tehdään niin vain osittain ja selvittämättä millaisia korjauskeinoja olisi sovellettava.

Riskien arviointiresurssit

Tuoteturvallisuuden parantamiseksi sisämarkkinoilla kuluttajien näkökulmasta riskien 
arviointivalmiuksia on ehdottomasti vahvistettava.

Yhteisön tasolla on jo myönteisiä esimerkkejä siitä, miten luodaan ja käytetään resursseja 
yhteisten riskien arvioimiseksi. Tällaisia toimia toteutetaan tällä hetkellä esimerkiksi 
elintarviketurvallisuuden (EFSA), meriturvallisuuden (EMSA) ja lentoturvallisuuden (EASA) 
alalla.


