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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 11
Otsikko

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

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi tuotteiden kaupan pitämiseen 
liittyvää markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista 

(Horisontaalinen tarkistus. Jos tämä 
hyväksytään, kaikki akkreditointia koskevat 
säännökset on poistettava koko tekstistä, eli 
1 artiklan 1 kohta, 2 artiklan 10 ja 11 kohta, 
3–12 artiklat, 27 artikla, 28 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohta, 28 artiklan 
2 kohta, 31 artiklan 1 kohdan a alakohta, 
31 artiklan 2 ja 4 kohta, 35 artikla ja 
johdanto-osan 6–20 ja 33–33 kappaleet sekä 
muutokset 28 artiklan c, f ja g alakohtaan, 
32 artiklan 1 ja 2 kohtaan ja johdanto-osan 
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1, 3, 32, 36 ja 38 kappaleisiin.) 

Or. en

Perustelu

Asetusta ehdotetaan nk. uuden lähestymistavan tarkistamisen yhteydessä. Tarkistamisen 
sijaan komissio pyrkii pikemminkin pitämään lähestymistavan ennallaan lisäämällä 
akkreditointivaatimuksia vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksille. Tällä ei korjata 
virhettä vaan suurennetaan sitä, koska uusi lähestymistapa ei kuitenkaan ole pystynyt 
takaamaan riittävän korkeaa suojelun tasoa, kun on kyse esimerkiksi lelujen, lääkinnällisten 
laitteiden tai pakkausjätteen turvallisuudesta. Ehdotus olisi rajattava markkinavalvontaa 
koskeviin vaatimuksiin, mikä jättää tilaa uuden lähestymistavan perusteelliselle 
uudelleentarkastelulle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 12
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 ja 133 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

Or. en

Perustelu

Kaksoisoikeusperusta ei ole perusteltua. EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
kaksoisoikeusperustaa olisi käytettävä vain, jos poikkeuksellisesti osoitetaan, että säädöksellä 
pyritään samanaikaisesti useaan tavoitteeseen, joista mikään ei ole toissijainen tai välillinen 
suhteessa toiseen. Tässä ei ole kyse siitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 13
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi ja sisämarkkinoiden sujuvan 
toiminnan takaamiseksi on olennaisen 
tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät kansallista ja rajatylittävää 
yhteistyötä silloin, kun vaihdetaan tietoja, 
tutkitaan rikkomuksia ja ryhdytään toimiin 

(24) Terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi ja sisämarkkinoiden sujuvan 
toiminnan takaamiseksi on olennaisen 
tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät kansallista ja rajatylittävää 
yhteistyötä silloin, kun vaihdetaan tietoja, 
tutkitaan rikkomuksia ja ryhdytään toimiin 
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niiden lopettamiseksi. niiden lopettamiseksi jopa ennen 
vaarallisten tuotteiden markkinoille 
saattamista ja vahvistetaan näiden 
tunnistamista pääasiassa satamissa, joihin 
keskittyy melkein 90 prosenttia Euroopan 
unioniin tuoduista tuotteista. 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 14
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

(30 a) On välttämätöntä, että jäsenvaltiot 
säätävät asianmukaisista 
oikeussuojakeinoista toimivaltaisissa 
tuomioistuimissa, kun on kyse sellaisista 
toimivaltaisten viranomaisten 
toimenpiteistä, joilla rajoitetaan tuotteen 
saattamista markkinoille tai jotka 
edellyttävät tuotteen poistamista 
markkinoilta tai palautusmenettelyä.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltio pyytää valmistajaa poistamaan tuotteen markkinoilta, mutta toimenpide on 
osoittautunut tarpeettomaksi, talouden toimijan on voitava hakea hyvitystä jäsenvaltiolta, 
joka aloitti toimen. 

Tämä teksti on sama kuin yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin johdanto-osan 
37 kappale ja siksi siinä ei ole kyse uudesta tai ennenkokemattomasta ajatuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 15
1 artiklan 1 kohta

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt 
niiden vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten akkreditoinnin 
järjestämistä ja toimintaa varten, jotka 
arvioivat yhteisön markkinoille 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan myös 
markkinavalvontaa ja kolmansista maista 
tuotavien tuotteiden valvontaa koskevat 
puitteet sen varmistamiseksi, että tuotteiden 
kaupan pitämisen ehtojen 
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saatettavaksi tarkoitettujen aineiden, 
valmisteiden tai muiden tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta riippumatta siitä 
onko kyseisiä aineita, valmisteita tai 
tuotteita muunnettu vai ei.

yhdenmukaistamiseksi annetun yhteisön 
lainsäädännön, jäljempänä ’yhteisön 
yhdenmukaistamislainsäädäntö’, 
soveltamisalaan kuuluvat aineet, valmisteet 
ja muunnetut tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
yleisten etujen kuten yleisen terveyden ja 
turvallisuuden, työterveyden ja -
turvallisuuden, kuluttajansuojelun, 
ympäristönsuojelun sekä turvallisuuden 
suojan korkea taso.

Asetuksessa vahvistetaan myös 
markkinavalvontaa ja kolmansista maista 
tuotavien tuotteiden valvontaa koskevat 
puitteet sen varmistamiseksi, että tuotteiden 
kaupan pitämisen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi annetun yhteisön 
lainsäädännön, jäljempänä ’yhteisön 
yhdenmukaistamislainsäädäntö’, 
soveltamisalaan kuuluvat aineet, valmisteet 
ja muunnetut tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
yleisten etujen kuten yleisen terveyden ja 
turvallisuuden, työterveyden ja 
-turvallisuuden, kuluttajansuojelun, 
ympäristönsuojelun sekä turvallisuuden 
suojan korkea taso

Horisontaalinen tarkistus. Jos tämä 
hyväksytään, kaikki akkreditointia koskevat 
säännökset on poistettava koko tekstistä, eli 
1 artiklan 1 kohta, 2 artiklan 10 ja 11 kohta, 
3–12 artiklat, 27 artikla, 28 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohta, 28 artiklan 
2 kohta, 31 artiklan 1 kohdan a alakohta, 
31 artiklan 2 ja 4 kohta, 35 artikla ja 
johdanto-osan 6–20 ja 33–33 kappaleet sekä 
muutokset 28 artiklan c, f ja g alakohtaan, 
32 artiklan 1 ja 2 kohtaan ja johdanto-osan 
1, 3, 32, 36 ja 38 kappaleisiin. 

Or. en

Perustelu

Asetusta ehdotetaan nk. uuden lähestymistavan tarkistamisen yhteydessä. Tarkistamisen 
sijaan komissio pyrkii pikemminkin pitämään lähestymistavan ennallaan lisäämällä 
akkreditointivaatimuksia. Parlamentti kehotti toukokuussa 2006 rajoittamaan nk. uuden 
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lähestymistavan soveltamisen tiukasti puhtaasti teknisiin yhdenmukaistamistoimiin, koska 
standardoinnin avoimuudessa ja vastuuvelvollisuudessa oli ongelmia. Tästä syystä ehdotus 
olisi rajattava markkinavalvontaa koskeviin vaatimuksiin, mikä jättää tilaa uuden 
lähestymistavan perusteelliselle uudelleentarkastelulle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 16
2 artiklan 5 alakohta

(5) ’jakelijalla’ tarkoitetaan toimitusketjuun 
kuuluvaa luonnollista tai oikeushenkilöä, 
joka asettaa tuotteen saataville markkinoilla;

(5) ’jakelijalla’ tarkoitetaan toimitusketjuun 
kuuluvaa luonnollista tai oikeushenkilöä, 
joka asettaa tuotteen saataville markkinoilla, 
mutta joka ei saata sitä markkinoille;

Or. en

Perustelu

On selkiytettävä eroa yhtäällä niiden talouden toimijoiden, joilla on samankaltainen rooli 
tuotteiden saattamisessa markkinoille ja toisaalla niiden, jotka eivät aseta tuotteita saataville 
markkinoilla ensimmäistä kertaa, välillä.

Sen oikeudellisen tahon, joka saattaa tuotteita EU:n markkinoille, olisi oltava vastuussa siitä, 
että kyseiset tuotteet on todella tarkoitettu ja tuotettu EU:n markkinoille yhteisön asetusten 
mukaisesti. Tämä ei koske levittäjiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 17
2 artiklan 11 alakohta

(11) ’kansallisella akkreditointielimellä’ 
tarkoitetaan jäsenvaltion ainoaa virallista 
elintä, jolla on valtion myöntämä toimivalta 
akkreditointiin.

(11) ’kansallisella akkreditointielimellä’ 
tarkoitetaan jäsenvaltion virallisia elimiä, 
joilla on valtion myöntämä toimivalta 
akkreditointiin.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 4 artiklan 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta.

Vaatimus yhdestä ainoasta kansallisesta akkreditointielimestä rikkoo toissijaisuusperiaatetta 
sekä Euroopan yhteisön elinten velvollisuutta olla puutumatta jäsenvaltioiden säädösten 
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perustaan ja olla heikentämättä niiden oleellisia rakenteita, tässä tapauksessa 
liittorakenteita. Tästä syystä jäsenvaltioiden on säilytettävä federalismi mahdollistaakseen 
toisen akkreditointielimen perustamisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 18
2 artiklan 13 a alakohta (uusi)

(13 a) "yhteisön markkinoille tulemisella" 
esittämistä tulliselvitystä varten;

Or. en

Perustelu

On selkiytettävä eroa yhtäällä niiden talouden toimijoiden, joilla on samankaltainen rooli 
tuotteiden saattamisessa markkinoille ja toisaalla niiden, jotka eivät aseta tuotteita saataville 
markkinoilla ensimmäistä kertaa, välillä.

Sen oikeudellisen tahon, joka saattaa tuotteita EU:n markkinoille, olisi oltava vastuussa siitä, 
että kyseiset tuotteet on todella tarkoitettu ja tuotettu EU:n markkinoille yhteisön asetusten 
mukaisesti. Tämä ei koske levittäjiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 19
2 artiklan 13 b alakohta (uusi)

(13 b) "vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksella" elintä, joka suorittaa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointipalveluja (yleisesti ottaen 
laboratorioita, tarkastuslaitoksia ja 
sertifiointilaitoksia);

Or. en

Perustelu

On selkiytettävä eroa yhtäällä niiden talouden toimijoiden, joilla on samankaltainen rooli 
tuotteiden saattamisessa markkinoille ja toisaalla niiden, jotka eivät aseta tuotteita saataville 
markkinoilla ensimmäistä kertaa, välillä.

Sen oikeudellisen tahon, joka saattaa tuotteita EU:n markkinoille, olisi oltava vastuussa siitä, 
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että kyseiset tuotteet on todella tarkoitettu ja tuotettu EU:n markkinoille yhteisön asetusten 
mukaisesti. Tämä ei koske levittäjiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 20
2 artiklan 13 c alakohta (uusi)

(13 c) "yhdenmukaisuuden arvioinnilla" 
sen osoittamista, täyttyvätkö tuotteelle, 
prosessille, järjestelmälle, henkilölle tai 
elimelle asetetut määritellyt vaatimukset.

Or. en

Perustelu

On selkiytettävä eroa yhtäällä niiden talouden toimijoiden, joilla on samankaltainen rooli 
tuotteiden saattamisessa markkinoille ja toisaalla niiden, jotka eivät aseta tuotteita saataville 
markkinoilla ensimmäistä kertaa, välillä.

Sen oikeudellisen tahon, joka saattaa tuotteita EU:n markkinoille, olisi oltava vastuussa siitä, 
että kyseiset tuotteet on todella tarkoitettu ja tuotettu EU:n markkinoille yhteisön asetusten 
mukaisesti. Tämä ei koske levittäjiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 21
4 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Jäsenvaltioissa, joissa on liittorakenne, 
voidaan säätää toisesta 
akkreditointielimestä liittotoimivaltuuksien 
säilyttämiseksi. Tällaisessa tapauksessa 
kumpaakin akkreditointielintä kehotetaan 
tekemään luottamuksellista yhteistyötä.

Or. de

Perustelu

Vaatimus yhdestä ainoasta kansallisesta akkreditointielimestä rikkoo toissijaisuusperiaatetta 
sekä Euroopan yhteisön elinten velvollisuutta olla puutumatta jäsenvaltioiden säädösten 
perustaan ja olla heikentämättä niiden oleellisia rakenteita, tässä tapauksessa 
liittorakenteita. Tästä syystä jäsenvaltioiden on säilytettävä federalismi mahdollistaakseen 
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toisen akkreditointielimen perustamisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 22
4 artiklan 6 kohta

6. Kansallisen akkreditointielimen on 
toimittava voittoa tavoittelematta. Se ei saa 
tarjota tai järjestää mitään sellaista toimintaa 
tai palveluja, joita vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset tarjoavat, eikä se saa 
tarjota neuvontapalveluja.

6. Kansallisen akkreditointielimen on 
toimittava voittoa tavoittelematta. Se ei saa 
tarjota tai järjestää mitään sellaista toimintaa 
tai palveluja, joita vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset tarjoavat, eikä se saa
tarjota neuvontapalveluja ja se ei saa 
omistaa osakkeita 
vaatimustenmukaisuuden arviointielimissä.

Or. en

Perustelu

Jotta akkreditointielin voi olla täysin riippumaton kaikista sen vastuulla olevista 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista (joista jotkut voivat toimia ilmoitettuina 
laitoksina), on varmistettava yhden yrityksen toiminnallisten rajojen lisäksi myös todellinen 
riippumattomuus mahdollisten eturistiriitaepäilysten välttämiseksi: näin ollen on
varmistettava rahoituksen erillisyys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 23
5 artiklan 2 kohta

2. Kansallisen akkreditointielimen on 
valvottava kaikkia niitä 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia, 
joille se on myöntänyt
akkreditointitodistuksen.

2. Kansallisten akkreditointielimien on 
valvottava kaikkia niitä 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia, 
joille ne ovat myöntäneet
akkreditointitodistuksen.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 4 artiklan 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta.

Vaatimus yhdestä ainoasta kansallisesta akkreditointielimestä rikkoo toissijaisuusperiaatetta 
sekä Euroopan yhteisön elinten velvollisuutta olla puutumatta jäsenvaltioiden säädösten 
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perustaan ja olla heikentämättä niiden oleellisia rakenteita, tässä tapauksessa 
liittorakenteita. Tästä syystä jäsenvaltioiden on säilytettävä federalismi mahdollistaakseen 
toisen akkreditointielimen perustamisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 24
5 artiklan 3 kohta

3. Jos kansallinen akkreditointielin 
varmistuu siitä, että jokin 
akkreditointitodistuksen saanut 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ei 
enää ole pätevä hoitamaan tiettyä 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvää tehtävää tai rikkoo vakavasti 
velvoitteitaan, kansallisen 
akkreditointielimen on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kyseisen laitoksen 
akkreditointitodistuksen voimassaolon 
rajoittamiseksi, keskeyttämiseksi tai 
peruuttamiseksi. 

3. Jos kansalliset akkreditointielimet 
varmistuvat siitä, että jokin 
akkreditointitodistuksen saanut 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ei 
enää ole pätevä hoitamaan tiettyä 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvää tehtävää tai rikkoo vakavasti 
velvoitteitaan, kansallisten 
akkreditointielimien on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kyseisen laitoksen 
akkreditointitodistuksen voimassaolon 
rajoittamiseksi, keskeyttämiseksi tai 
peruuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 4 artiklan 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta.

Vaatimus yhdestä ainoasta kansallisesta akkreditointielimestä rikkoo toissijaisuusperiaatetta 
sekä Euroopan yhteisön elinten velvollisuutta olla puutumatta jäsenvaltioiden säädösten 
perustaan ja olla heikentämättä niiden oleellisia rakenteita, tässä tapauksessa 
liittorakenteita. Tästä syystä jäsenvaltioiden on säilytettävä federalismi mahdollistaakseen 
toisen akkreditointielimen perustamisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 25
6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on pyydettävä 
akkreditointia sen jäsenvaltion kansalliselta 
akkreditointielimeltä, johon laitos on 
sijoittautunut, tai siltä kansalliselta 

1. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on pyydettävä 
akkreditointia sen jäsenvaltion kansallisilta 
akkreditointielimiltä, johon laitos on 
sijoittautunut, tai niiltä kansallisilta 
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akkreditointielimeltä, johon kyseinen 
jäsenvaltio on turvautunut 4 artiklan 
2 kohdan nojalla

akkreditointielimiltä, joihin kyseinen 
jäsenvaltio on turvautunut 4 artiklan 
2 kohdan nojalla.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 4 artiklan 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta.

Vaatimus yhdestä ainoasta kansallisesta akkreditointielimestä rikkoo toissijaisuusperiaatetta 
sekä Euroopan yhteisön elinten velvollisuutta olla puutumatta jäsenvaltioiden säädösten 
perustaan ja olla heikentämättä niiden oleellisia rakenteita, tässä tapauksessa 
liittorakenteita. Tästä syystä jäsenvaltioiden on säilytettävä federalismi mahdollistaakseen 
toisen akkreditointielimen perustamisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 26
6 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta

(a) jos jäsenvaltio, johon 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
sijoittautunut, on päättänyt olla perustamatta 
kansallista akkreditointielintä eikä ole 
turvautunut jonkin toisen jäsenvaltion 
kansalliseen akkreditointielimeen 4 artiklan 
2 kohdan nojalla;

(a) jos jäsenvaltio, johon 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
sijoittautunut, on päättänyt olla perustamatta 
kansallisia akkreditointielimiä eikä ole 
turvautunut jonkin toisen jäsenvaltion 
kansallisiin akkreditointielimiin 4 artiklan 
2 kohdan nojalla;

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 4 artiklan 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta.

Vaatimus yhdestä ainoasta kansallisesta akkreditointielimestä rikkoo toissijaisuusperiaatetta 
sekä Euroopan yhteisön elinten velvollisuutta olla puutumatta jäsenvaltioiden säädösten 
perustaan ja olla heikentämättä niiden oleellisia rakenteita, tässä tapauksessa 
liittorakenteita. Tästä syystä jäsenvaltioiden on säilytettävä federalismi mahdollistaakseen 
toisen akkreditointielimen perustamisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 27
8 artiklan 2 a kohta (uusi)
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2 a. Kansallisilla akkreditointielimillä on 
oltava käytössään valitusmenettelyt, jotta 
ne voivat tarjota taloudellisille toimijoille 
muutoksenhakukeinot, joilla ne voivat 
osoittaa, että akkreditointielimen taidot tai 
pätevyys eivät täytä vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Nykyiseen ehdotukseen sisältyy menettely, jolla jäsenvaltiot velvoitetaan seuraamaan 
säännönmukaisesti kansallisia akkreditointielimiään ja näin yleinen etu tulee suojelluksi. 
Kansallisten akkreditointielinten ja niiden akkreditoimien laitosten toimilla on välitön 
vaikutus talouden toimijoihin ja siksi niillekin on osoitettava selkeä muutoksenhakumenettely.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 28
19 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikille asiaankuuluvan yhteisön 
yhdenmukaistamislainsäädännön nojalla 
toteutettaville toimenpiteille, joilla estetään 
tai rajoitetaan tuotteen asettamista saataville, 
poistetaan tuote markkinoilta tai palautetaan 
tuote, esitetään täsmälliset perustelut.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikille asiaankuuluvan yhteisön 
yhdenmukaistamislainsäädännön ja 
suhteellisuusperiaatteen nojalla 
toteutettaville toimenpiteille, joilla estetään 
tai rajoitetaan tuotteen asettamista saataville, 
poistetaan tuote markkinoilta tai palautetaan 
tuote, esitetään täsmälliset perustelut.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa mainitaan eräitä mahdollisia markkinatoimenpiteitä, joita 
viranomaiset voivat toteuttaa ja joiden taloudelliset seuraukset talouden toimijoille voivat 
olla monenlaiset. Yhteisöoikeuden yleisperiaatteiden mukaisesti olisi markkinatoimenpiteiden 
vaikutuksen oltava samalla tasolla kuin kansalaisille koituvan riskin suuruus. Yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annettuun direktiiviin sisältyy jo saman vaikutuksen aikaansaavia 
säännöksiä.
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Tarkistus 29
35 artiklan 2 kohta
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2. Silloin kun jäsenvaltion 
akkredointitoimista vastaa muu kuin yksi 
ainoa kansallinen akkreditointielin, ja 
kyseinen jäsenvaltio aikoo jatkaa 
akkreditointitoimintaa, se tekee tarpeelliset 
rakenteelliset muutokset, jotta se voi 
perustaa yhden ainoan kansallisen 
akkreditointielimen viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2010.

2. Silloin kun jäsenvaltion 
akkredointitoimista vastaa muu kuin yksi 
ainoa kansallinen akkreditointielin, ja 
kyseinen jäsenvaltio aikoo jatkaa 
akkreditointitoimintaa, se tekee tarpeelliset 
rakenteelliset muutokset, jotta se voi 
perustaa yhden tai 4 artiklan 1 kohdan 
1 a alakohdan mukaisen toisen kansallisen 
akkreditointielimen viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 4 artiklan 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta. 

Kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen vaadittavien oikeudellisten ja hallinnollisten 
toimenpiteiden määräaikaa on myös pidennettävä. Varsinkin maissa, joissa on monimutkaiset 
akkreditointijärjestelmät, näitä muutoksia ei voida tehdä vuoteen 2010 mennessä ja siksi 
määräaikaa olisi pidennettävä vuoteen 2014 asti.


