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Context van het voorstel

De invoering van een interne markt voor producten is een van de doelstellingen van de 
Europese Gemeenschap. De interne markt is een ruimte zonder (binnen)grenzen, waar het 
vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal gewaarborgd is overeenkomstig de 
bepalingen van het EG-verdrag.

Dit voorstel van de Commissie heeft ten doel een gemeenschappelijk kader te bieden voor de 
bestaande infrastructuren voor accreditatie, voor toezicht op de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en voor markttoezicht, d.w.z. toezicht op de producten en 
de marktdeelnemers.

Het voorstel heeft vooral ten doel het vrije verkeer van geharmoniseerde producten te 
waarborgen. Als resultaat verwacht de Commissie dat de nationale maatregelen met 
betrekking tot de producten die in de handel zijn, minder uiteenlopen en dat de acceptatie van 
en het vertrouwen in testverslagen en in certificatie en inspectiecertificaten groter worden.

De Commissie heeft besloten tot een onderverdeling van haar voorstellen in een verordening
betreffende de invoering van accreditatie en de versterking van het markttoezicht en een 
besluit voor toekomstige wetgeving. Met de verordening wordt het algemene kader voor de 
voltooiing van alle bestaande wetgeving inzake accreditatie en markttoezicht herzien en 
uitgebreid. De verordening wijzigt het huidige EU-recht niet. Het besluit geeft de wetgever 
richtsnoeren voor de toekomst.

De door de Commissie voorgestelde CE-markering is in het besluit vastgelegd, en wordt 
aldaar uniform omschreven. In het voorstel voor een verordening stelt de Commissie op dit 
punt echter ook vast dat dit voorstel beoogt … het vertrouwen …, met name ten aanzien van 
de CE-markering, te waarborgen.

Specifieke problemen met het voorstel voor een verordening

Het streven van de Commissie om door de herziening van het rechtskader van de nieuwe 
aanpak te komen tot een betere wetgeving en tenuitvoerlegging en de formuleringen te 
verduidelijken, moet in grote lijnen worden verwelkomd. Met name de algemeen op 
richtlijnen van toepassing zijnde definities moeten een beter begrip en een consistente 
toepassing mogelijk maken.

Waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming
De voorstellen van de Commissie maken duidelijk dat zij een centraal belang toekent aan het 
vrije verkeer van goederen, hoewel dit slechts een van de ondersteunende pijlers van de 
interne markt is en alleen bijdraagt aan de groei en het concurrentievermogen indien het 
noodzakelijke vertrouwen van de consument (in de goederen) ook echt aanwezig is. De 
verwijdering van barrières voor economische actoren en de invoering van gunstige 
economische voorwaarden voor ondernemingen moet tevens te allen tijde een hoog niveau 
van consumentenbescherming inhouden, en de invoering en instandhouding van hoge normen 
op het gebied van gezondheid en veiligheid en milieubescherming moeten de centrale 
doelstellingen zijn van elk EU-beleid. De wekelijkse rapporten van RAPEX laten momenteel 
nog een ander beeld zien, aangezien ondanks de juridische vereisten (vastgelegd in richtlijn
2001/95/EG inzake algemene productveiligheid(2001/95/EG)) om slechts veilige producten in 
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de handel te brengen, overal in Europa voortdurend gevaarlijke producten opduiken.

Wetgeving alleen is daarom niet genoeg; er moeten ook de nodige instrumenten voor de 
tenuitvoerlegging ontwikkeld en met name toegepast worden.

Reikwijdte van de richtlijn
In het onderhavige voorstel van de Commissie wordt voorgesteld om bepaalde 
beleidsterreinen (zoals levensmiddelen, producten die met levensmiddelen in aanraking 
komen, voer) uit te sluiten van het bereik van de nieuwe aanpak. Afgezien van de juridische 
problemen die zich zouden voordoen met het uitbreiden van het bereik met deze (en zo 
mogelijk andere) beleidsterreinen, moet ook het aspect van de consumentenbescherming
worden genoemd, aangezien het op gevoelige en met gezondheid verband houdende terreinen 
uiterst moeilijk is om alleen door middel van technische standaardisering een hoog niveau van 
consumentenbescherming te handhaven of waarborgen (er zij bijvoorbeeld gewezen op het 
uiterst complexe systeem van de cosmeticarichtlijn ter regulering van stoffen die van invloed 
zijn op de gezondheid).

In het voorstel van de Commissie vallen diensten niet binnen het toepassingsbereik van de 
verordening.

Accreditatie en conformiteitsbeoordeling
Accreditatie is tot nu toe niet op communautair niveau geregeld, hoewel het in alle lidstaten 
wordt toegepast. Hierdoor hebben de lidstaten verschillende (en afwijkende) systemen en 
eisen op dit gebied ontwikkeld. Het voorstel voor een verordening bevat een omvattend kader 
voor accreditatie en legt op communautair niveau de beginselen voor de werking en 
organisatie ervan vast.

Voorgesteld wordt om accreditatie te handhaven als nationale verantwoordelijkheid, en tevens 
moet concurrentie tussen accreditatie-instanties uitgesloten zijn. Afgezien van enkele 
uitzonderingen wordt ook voorgesteld dat conformiteitsbeoordelingsinstanties (voor een 
accreditatie) zich tot hun nationale accreditatie-instantie wenden.

Een belangrijk aspect komt in het voorstel onvoldoende aan bod: wat gebeurt er wanneer 
nationale accreditatie-instanties hun verplichtingen onvoldoende nakomen? Momenteel wordt 
slechts bepaald dat het binnen de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten valt om 
overtredingen en nalatigheden aan te pakken.

Rol van de Europese samenwerking voor accreditatie (EA)
Voor wat betreft de toekomstige rol van de EA zoals omschreven in het voorstel voor een 
verordening lijkt het erop dat er nog een aantal punten opgehelderd moeten worden, 
aangezien de Commissie enerzijds voorstelt uitgebreide bevoegdheden aan de EA te 
delegeren (die zo ver gaan dat de EA, een particuliere organisatie, de bevoegdheid krijgt 
verregaande richtsnoeren aan de lidstaten aan te bevelen), terwijl anderzijds de bevoegdheden 
om richtsnoeren op te stellen en de controle-instrumenten van de Commissie (en de lidstaten) 
tegenover de EA onvoldoende zijn omschreven. Ook moet duidelijker worden uiteengezet hoe 
de toekomstige financiering van de aan de EA overgedragen activiteiten eruit moet zien.

Markttoezicht en douaneautoriteiten
De laatste jaren viel vast te stellen dat het personeel bij de (voor markttoezicht en -controle) 
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bevoegde autoriteiten voortdurend is verminderd. Dit heeft er toe geleid dat het markttoezicht 
al langere tijd niet maar proactief, maar eerder reactief te noemen is. De voorstellen van de 
Commissie in deze verordening zouden de werklast op het gebied van markttoezicht alleen 
nog maar verhogen.

De Commissie is momenteel niet bij machte om feitelijk vast te stellen of en in hoeverre de 
lidstaten voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van markttoezicht, en evenmin bevat 
het voorstel voor een verordening voorstellen voor nieuwe of betere controlemechanismen of 
-instrumenten. Zolang de aard en de omvang van het markttoezicht niet op communautair 
niveau worden geharmoniseerd en geconcretiseerd, zal het moeilijk zijn een uniform 
kwaliteitsniveau voor de veiligheid van producten op de interne markt te bewerkstelligen en te 
waarborgen.

Verantwoordelijkheden van nationale organen
Het voorstel codificeert uitgebreide bevoegdheden voor de lidstaten, toe te kennen aan hun 
nationale accreditatie-instanties, autoriteiten voor markttoezicht en douaneautoriteiten. Hoe 
deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend zal van groot belang zijn, niet alleen voor 
consumenten, maar ook voor individuele economische actoren. In het voorstel wordt het 
aspect van mogelijke rechtsmiddelen bij het niet of niet correct toepassen van de 
bevoegdheden aangestipt, maar dit gebeurt slechts onvolledig en zonder toe te lichten welke 
soorten rechtsmiddelen van toepassing zouden zijn.

Middelen voor risicobeoordeling
Om de productveiligheid op de interne markt ten behoeve van consumenten te verhogen, 
moeten de capaciteiten voor risicobeoordeling worden uitgebreid.

Op communautair niveau bestaan reeds positieve voorbeelden inzake de totstandbrenging en 
het gebruik van middelen voor gezamenlijke risicobeoordeling. Dit soort werkzaamheden 
wordt momenteel bijvoorbeeld uitgevoerd op het gebied van voedselveiligheid (EFSA), 
veiligheid op zee (EMSA) en veiligheid in de luchtvaart (EASA).


