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Pasiūlymo kontekstas

Sukurti prekių vidaus rinką yra vienas iš Europos bendrijos tikslų. Vidaus rinką sudaro vidaus 
sienų neturinti erdvė, kurioje pagal EB sutarties nuostatas užtikrinamas laisvas prekių, 
asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas.

Šiuo pasiūlymu ES Komisija siekia sukurti bendrą esamų akreditavimo ir rinkos priežiūros 
infrastruktūrų pagrindą, skirtą atitikties vertinimo įstaigų ir gaminių bei ekonominių operacijų 
vykdytojų kontrolei. 

Pagrindinis pasiūlymo tikslas – užtikrinti laisvą prekių judėjimą suderintoje erdvėje. Komisija 
tikisi, kad jis turėtų padėti suderinti nacionalines priemones, taikomas rinkoje esantiems 
gaminiams ir padidinti pripažinimą bei pasitikėjimą bandymų protokolais ir sertifikavimo ir 
(arba) tikrinimo pažymėjimais.

Komisijos pasiūlymas apima akreditaciją įtvirtinantį ir rinkos priežiūrą patobulinantį 
reglamentą bei sui generis sprendimą dėl būsimų teisės aktų struktūros nustatymo.
Reglamente nustatyta bendra struktūra, leidžianti peržiūrėti ir papildyti dabartinius teisės 
aktus, reglamentuojančius akreditaciją ir rinkos priežiūrą. Šiuo reglamentu nekeičiami 
galiojantys ES teisės aktai. Sprendime išdėstytos būsimų įstatymų gairės.  

Sprendime nustatoma Komisijos proteguojama bendra „CE“ ženklo apibrėžtis. Pasiūlyme dėl 
reglamento Komisija taip pat numato, kad (be kita ko) pasiūlymu turėtų būti siekiama 
užtikrinti tinkamą pasitikėjimą ... ypač ženklinimo „CE“ ženklu tvarka.

Specifinės pasiūlymo dėl reglamento problemos

Iš esmės sveikintinas Komisijos ketinimas persvarstyti naujosios koncepcijos teisinę sistemą, 
siekiant sukurti ir įgyvendinti tobulesnes gero reglamentavimo taisykles ir aiškiau 
suformuluoti teisės aktus. Ypač svarbu, kad direktyvose būtų vartojamos tinkamesnės sąvokų 
apibrėžtys.

Aukšto vartotojų apsaugos lygio užtikrinimas
Komisijos pasiūlymuose laisvasis prekių judėjimas laikomas pagrindiniu bendrosios rinkos 
ramsčiu, nors jis tik vienas iš svarbiausių jos veiksnių, tik tada užtikrinantis didesnį augimą ir 
konkurencingumą, kai (gaminiais) pasitiki vartotojai. Naikinant kliūtis ekonominių operacijų 
vykdytojams ir kuriant ekonomiškai palankesnes pagrindines verslo sąlygas įmonėms visada 
privaloma užtikrinti reikiamą vartotojų apsaugos lygį, o aukštų standartų vartotojų sveikatos ir 
apsaugos ir gamtosaugos srityje sukūrimas ir taikymas turi tapti pagrindiniu bet kurios ES 
politikos uždaviniu. Savaitinės RAPEX publikacijos šiuo metu atspindi visai ką kita, nes 
nepaisant privalomų įstatymų nuostatų (apibrėžtų Direktyvoje dėl bendros gaminių saugos 
[2001/95/EB]), kad į rinką turi patekti tik saugūs gaminiai, Europoje vis dar aptinkama 
pavojingų gaminių.

Todėl vien tik reglamentavimo nepakanka, būtina parengti ir, svarbiausia, taikyti jam 
įgyvendinti reikiamas priemones.
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Direktyvos taikymas
Šiame Komisijos pasiūlyme numatyta, kad naujoji koncepcija netaikoma arba neturi būti 
taikoma kai kurioms politikos sritims (pvz., maisto produktams, su maisto produktais 
sietiniems gaminiams, pašarams). Būtina paminėti ne tik teisines problemas, sietinas su 
galimu taikymu šiose (ir, kai tai įmanoma, kitose) politikos srityse, bet ir vartotojų apsaugos 
aspektus, nes taikant ar užtikrinant vien tik techninius standartus opiose ir sveikatai svarbiose 
srityse labai sunku išlaikyti aukštą apsaugos lygį (čia reikėtų atsižvelgti į labai kompleksišką 
Kosmetikos direktyvą, reguliuojančią sveikatai svarbių medžiagų naudojimą).

Komisijos pasiūlyme nenumatyta reglamento taikyti paslaugų srityje.

Akreditavimas ir atitikties vertinimas
Akreditavimas, kuris iki šiol nebuvo reglamentuojamas Bendrijos lygmeniu, buvo ir yra 
vykdomas visose valstybėse narėse. Dėl to valstybėse narėse imta taikyti skirtingas sistemas, 
ir akreditacijos taisykles. Pasiūlyme dėl reglamento numatoma sukurti išsamią akreditavimo 
sistemą ir Bendrijos lygiu nustatyti jos veikimo ir organizavimo principus.

Numatyta, kad už akreditavimą ir ateityje bus atsakinga valstybė ir kad akreditacijos įstaigos 
negali konkuruoti tarpusavyje. Nepaisant keleto išimčių, siūloma, kad atitikties vertinimo 
įstaigos (akredituojant) kreiptųsi į nacionalinę akreditacijos įstaigą.

Pasiūlyme nepakankamai atsižvelgta į vieną svarbų aspektą – kas atsitiks, jei nacionalinė 
akreditacijos įstaiga netinkamai arba nepakankamai vykdys savo įsipareigojimus? Šiuo metu 
numatyta tik tai, kad valstybės narės pačios atsakingos už nusižengimus ir trūkumus.

Europos akreditacijos organizacijos (EA) vaidmuo
Pasiūlyme dėl reglamento nepakankamai aiškiai nusakytas būsimas EA vaidmuo: viena 
vertus, Komisija EA numato plačią kompetenciją (netgi tai, kad, būdama privati organizacija, 
EA valstybėms narėms gali teikti išsamias rekomendacijas), antra vertus, nepakankamai 
apibrėžti Komisijos (ir valstybių narių) ir EA pavaldumo santykiai ir kontrolės priemonės. 
Būtina paaiškinti, kaip ateityje bus finansuojama EA veikla.

Rinkos priežiūra ir muitinės
Pastaraisiais metais pastebėta, kad valstybėse narėse nuolat buvo mažinamas už (rinkos 
priežiūrą ar kontrolę) atsakingų tarnybų personalas. Tai lėmė, kad jau kuris laikas vykdoma ne 
išankstinė, bet veikiau einamoji rinkos priežiūra. Komisijos pasiūlymai dėl šio reglamento 
lemtų dar didesnes rinkos priežiūros išlaidas.

Komisija šiuo metu negali veiksmingai patikrinti, ar ir kaip valstybės narės vykdo joms 
patikėtą rinkos priežiūrą; pasiūlyme dėl reglamento taip pat nepateikti pasiūlymai dėl naujų ar 
geresnių kontrolės mechanizmų ar priemonių. Kol valstybės narės Europos mastu nenustatys 
konkrečių rinkos kontrolės ir sankcijų pobūdžio ir apimties, bus sudėtinga vidaus rinkoje 
numatyti ir užtikrinti vienodą gaminių saugos kokybės lygį.

Nacionalinių institucijų pareigos 
Pasiūlyme pateikta valstybių narių plataus masto galių, kuriomis jos naudojasi per savo 
akreditavimo, rinkos priežiūros ir muitinės institucijas, sistema. Šių galių naudojimas turės 
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įtakos ne tik vartotojams, bet ir atskiriems ekonominių operacijų vykdytojams. Pasiūlyme 
kalbama apie teisių gynimo priemones, kuriomis jie gali pasinaudoti, jei minėtomis galiomis 
pasinaudota netinkamai arba visai nepasinaudota. Vis dėlto tai apibrėžta tik iš dalies, t. y. 
neišaiškinta, kokios priemonės turėtų būti taikomos. 

Rizikos vertinimo galimybės
Siekiant vidaus rinkoje pagerinti vartotojų naudojamų gaminių saugą, būtina gerinti rizikos 
vertinimo galimybes.

Bendrijoje jau yra teigiamų bendrų ir tinkamų rizikos vertinimo pavyzdžių. Tokias priemones 
šiuo metu taiko, pvz., Europos maisto saugos tarnyba (angl. EFSA), Europos jūrų saugos 
agentūra (angl. EMSA) ir Europos aviacijos saugos agentūra (angl. EASA).


