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A javaslat háttere

Az áruk belső piacának megteremtése az Európai Közösség egyik célja. A belső piac egy 
(belső) határok nélküli térség, ahol az EK-Szerződés rendelkezéseivel összhangban biztosított 
az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.

Az EU-Bizottság javaslatának célja abban áll, hogy az akkreditációra, a megfelelőségértékelő 
testületek ellenőrzésére, valamint a termékek és gazdasági szereplők ellenőrzését ellátó 
piacfelügyeletre vonatkozó jelenlegi infrastruktúra számára egy egységes keretet hozzon létre.

A javaslat fő célja, hogy biztosítsa az áruk szabad mozgását a harmonizált területen. 
Eredményként a Bizottság azt várja, hogy a forgalomban lévő termékek tekintetében 
csökkenjen az egymástól eltérő nemzeti intézkedések száma, továbbá hogy erősödjön a 
vizsgálati jelentések és tanúsítások/ellenőrzési igazolások elfogadottsága és az ezekbe vetett 
bizalom.

A Bizottság úgy határozott, hogy javaslatait egy, az akkreditációt és a piacfelügyeletet 
bevezető rendeletre és egy határozatra bontja, amely a jövőbeli jogi aktusok felépítését írja 
elő. A rendelet egy fölérendelt keretet határoz meg, amely átdolgozza és kiegészíti az 
akkreditációra és piacfelügyeletre vonatkozó összes meglévő jogszabályt. A rendelet nem 
módosítja az érvényes EU-jogszabályokat. A határozat a jövőben elfogadandó 
jogszabályokra vonatkozó iránymutatásokat sorolja fel.

A Bizottság által prioritásként kezelt CE-jelölés a határozatban köszön vissza, amely 
egységesen meghatározza annak fogalmát. A rendeletre irányuló javaslatban a Bizottság 
mindazonáltal azt is rögzíti, hogy (többek között) „E javaslat célja [...] a bizalomnak a 
biztosításához szükséges eszközök kialakítása [...] különösen a CE-jelölési rendszerben”.

Sajátos problémák a rendeletre irányuló javaslatban

Alapvetően üdvözlendő a Bizottság azon szándéka, hogy az új megközelítésű jogi keret 
átdolgozásával érje el jogalkotás és a végrehajtás javítását, és világosabban fogalmazza meg a 
jogszabályokat. Különösen a több irányelvre is érvényes fogalommeghatározások járulnak 
majd hozzá az érthetőség javításához és a következetes alkalmazáshoz.

Magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása
A Bizottság javaslatai világossá teszik, hogy központi jelentőséget tulajdonít az áruk szabad 
mozgásának, miközben ez a belső piacnak csak az egyik pillére, és ráadásul csak akkor segíti 
elő a nagyobb növekedést és a jobb versenyképességet, ha megvan ez ehhez szükséges 
(termékekbe vetett) fogyasztói bizalom. A gazdasági szereplők előtti akadályok 
megszüntetésében és a vállalatok számára kedvező gazdasági keretfeltételek megteremtésében 
mindig a magas szintű fogyasztóvédelemnek kell tükröződnie, a fogyasztók egészségvédelmét 
és biztonságát, valamint a környezetvédelmet szolgáló magas szintű normák megteremtésének 
és fenntartásának pedig minden EU-politika központi elemét kell képeznie. A Közösségi 
Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) heti kiadványai jelenleg még más képet tárnak elénk, 
mivel a jogszabályi kötelezettségek ellenére (amelyeket az általános termékbiztonságról szóló 
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irányelv [2001/95/EK] rögzít), amelyek szerint csak biztonságos termék hozható forgalomba, 
Európában mindenhol újra és újra találnak veszélyes termékeket.

A jogalkotás önmagában ezért nem elegendő, ki kell alakítani, és mindenekelőtt alkalmazni 
kell a szükséges végrehajtási eszközöket.
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Az irányelv alkalmazási köre
A Bizottság jelenlegi javaslatai szerint bizonyos politikai területeket kizárnak, illetve ki kell 
zárni az új megközelítés alkalmazási köréből (pl. élelmiszerek, közszükségleti 
élelmiszercikkek, takarmányok). Azokon a jogi problémákon túl, amelyek az alkalmazási kör 
ezen (és adott esetben más) politikai területekre való esetleges kiterjesztésével járnak, meg 
kell említeni a fogyasztóvédelmi szempontokat is, mivel egyes érzékeny és egészségvédelmi 
szempontból lényeges területeken különösen nehéz egyedül műszaki szabványokkal 
fenntartani vagy biztosítani a magas szintű fogyasztóvédelmet (itt kell utalni a kozmetikai 
termékekről szóló irányelv nagyon összetett rendszerére, amely az egészségi szempontból 
jelentős anyagokat szabályozza).

A Bizottság javaslatában a szolgáltatások nem szerepelnek a rendelet alkalmazási körében.

Akkreditáció és megfelelőségértékelés
Az akkreditációt eddig nem szabályozták közösségi szinten, noha mindegyik tagállamban 
gyakorolták vagy gyakorolják azt. Emiatt különböző (és egymástól eltérő) rendszerek és 
akkredtációs követelmények alakultak ki a tagállamokban. A rendeletre irányuló javaslat egy 
átfogó akkreditációs keretet terjeszt elő, és közösségi szinten meghatározza a munkára és a 
szervezetre vonatkozó elveket.

A javaslat előírja, hogy az akkreditáció az állam felelősségi körében marad, és továbbra is ki 
van zárva az akkreditáló testületek közötti verseny lehetősége. Néhány kivételtől eltekintve a 
Bizottság azt is javasolja, hogy az megfelelőségértékelő testületek (egy akkreditáció során) az 
adott nemzeti akkreditáló testülethez forduljanak.

Egy fontos szemponttal azonban nem foglalkozik kellő mélységben a javaslat: mit történik, ha 
a nemzeti akkreditáló testületek nem, vagy nem megfelelően teljesítik feladatukat? Erre az 
esetre jelenleg csak azt írja elő a javaslat, hogy a tagállamok kizárólagos felelőssége a 
jogsértések és a hiányosságok megszüntetése.

Az Európai Akkreditációs Együttműködés (EA) szerepe
Az EA rendeletre irányuló javaslatban ismertetett jövőbeli szerepével kapcsolatban láthatóan 
még sok pontosításra van szükség, mivel egyrészt a javaslat úgy rendelkezik, hogy a Bizottság 
átfogó hatásköröket ruház az EA-ra (amelyek értelmében az EA magánszervezetként akár 
széles hatókörű normákra irányuló ajánlásokat is tehet a tagállamok számára), másrészt 
viszont a Bizottság (és a tagállamok) EA-val szembeni utasítási jogosultságai, illetve 
ellenőrzési eszközei láthatóan nincsenek kellő pontossággal meghatározva. Hasonlóképpen 
tisztázni kell az EA-nak átadott tevékenységek jövőbeli finanszírozását is.

Piacfelügyelet és vámhatóságok
Az utóbbi években az volt megfigyelhető, hogy a tagállamokban folyamatosan leépítették a 
(piacfelügyeleti és -ellenőrzési) illetékes hatóságok személyzetét. Ennek az az eredménye, 
hogy már hosszú ideje a megelőzés helyett inkább egy reaktív piacfelügyelet működik. A 
Bizottság által ebben a rendeletben megfogalmazott javaslatok a piacfelügyelettel kapcsolatos 
ráfordítások további növekedésével járnának.

A Bizottság jelenleg nem tudja hatékonyan ellenőrizni, hogy a tagállamok teljesítik-e 
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piacfelügyeleti kötelezettségeiket, és ha igen, milyen mértékben, ráadásul a rendeletre 
irányuló javaslat sem tartalmaz új, illetve jobb szabályozási mechanizmusokra és eszközökre 
irányuló javaslatokat. Amíg EU-szinten nem közelítik egymáshoz és nem pontosítják a 
tagállami piacfelügyelet jellegét és hatókörét, valamint a tagállami szankciók jellegét és 
mértékét, addig nehézségeket fog okozni a termékbiztonság egységes minőségi színvonalának 
megvalósítása, illetve szavatolása a belső piacon.

A nemzeti akkreditáló testületek hatáskörei
A javaslat egységes szerkezetbe kívánja foglalni a tagállamoknak a nemzeti akkreditáló 
testületeken, a piacfelügyeleti hatóságokon és a vámhatóságokon keresztül gyakorolt kiterjedt 
hatásköreit. E hatáskörök gyakorlásának módja jelentőst hatást gyakorol nem csak a 
fogyasztókra, hanem az egyes gazdasági szereplőkre is. A javaslat érinti a rendelkezésre álló 
jogorvoslati lehetőségek kérdését abban az esetben, amikor a hatásköröket nem pontosan 
gyakorolják, vagy egyáltalán nem gyakorolják, ezt azonban csak részlegesen teszi meg és 
úgy, hogy nem tisztázza az alkalmazandó jogorvoslati eszközöket.

A kockázatértékeléshez szükséges források 
A belső piacon a termékbiztonságnak a fogyasztóvédelem szempontjából történő növelése 
érdekében elengedhetetlen a kockázatértékelési kapacitások megerősítése.

Közösségi szinten már léteznek pozitív példák a közös kockázatértékelési források kiépítésére 
és használatára. Ilyen erőfeszítéseket tesznek például az élelmiszerbiztonság (EFSA), a 
tengerbiztonság (EMSA) és a repülésbiztonság (EASA) terén.
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