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LIITE XVI
SOSIOEKONOMINEN ANALYYSI
Tässä liitteessä esitetään pääpiirteet niistä tiedoista, joita hakija voi käsitellä
jättäessään sosioekonomisen analyysin yhdessä lupahakemuksen kanssa 62 artik
lan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti tai rajoituksen ehdottamisen yhteydessä
69 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Virasto laatii ohjeet sosioekonomisen analyysin tekemisestä. Sosioekonominen
analyysi tai sitä varten toimitettu aineisto on toimitettava viraston 111 artiklan
mukaisesti määräämässä muodossa.
Sosioekonomisen analyysin tai sitä varten toimitettujen tietojen yksityiskohtai
suus ja laajuus ovat kuitenkin luvanhakijan vastuulla tai rajoitusta ehdotettaessa
sen osapuolen vastuulla, jonka etua asia koskee. Toimitetuissa tiedoissa voidaan
käsitellä sosioekonomisia vaikutuksia millä tahansa tasolla.
Sosioekonomisessa analyysissa voidaan käsitellä muun muassa seuraavia asioita:
 luvan myöntämisen tai epäämisen vaikutus hakijaan (hakijoihin) tai, jos ky
seessä on rajoitusehdotus, vaikutus kyseiseen teollisuudenalaan (esim. valmis
tajiin ja maahantuojiin), vaikutus kaikkiin muihin toimitusketjun toimijoihin,
jatkokäyttäjiin ja niihin liittyviin yrityksiin: kaupalliset seuraukset, kuten vai
kutukset investointeihin, tutkimukseen ja kehittämiseen sekä innovointiin,
kertaluonteiset ja toimintakustannukset (esim. lainsäädännön noudattaminen,
siirtymävaiheen järjestelyt, käytössä oleviin prosesseihin sekä raportointi- ja
seurantajärjestelmiin tehtävät muutokset, uuden teknologian asentaminen jne.)
ottaen huomioon markkinoiden ja teknologian yleiset kehityssuuntaukset,
 luvan myöntämisen tai epäämisen tai rajoitusehdotuksen vaikutus kuluttajiin:
esimerkiksi tuotteiden hinnat, muutokset tuotteiden koostumuksessa tai laa
dussa tai suoritusarvoissa, tuotteiden saatavuus, kuluttajien valintamahdolli
suudet, sekä vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön siltä osin kuin ne
vaikuttavat kuluttajiin,
 luvan myöntämisen tai epäämisen tai rajoitusehdotuksen vaikutukset työmark
kinoihin: esimerkiksi työpaikkojen ja työllisyyden turvaaminen,
 vaihtoehtoisten aineiden ja/tai teknologioiden saatavuus, sopivuus ja tekninen
toteutettavuus ja niiden taloudelliset seuraukset sekä tiedot kyseisten toimia
lojen teknologisen muutoksen tahdista ja muutoskyvystä, lupahakemuksen
ollessa kyseessä mahdollisten käytettävissä olevien vaihtoehtojen sosiaaliset
ja/tai taloudelliset vaikutukset,
 laajasti käsitettynä luvan myöntämisen tai epäämisen tai rajoitusehdotuksen
merkitys liiketoiminnalle, kilpailulle ja taloudelliselle kehitykselle (erityisesti
pk-yrityksille ja suhteessa kolmansiin maihin); tässä on mahdollisesti tarkas
teltava paikallisia, alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä näkökohtia,
 kun on kyseessä rajoituksia koskeva ehdotus, ehdotukset muiksi sääntely- tai
muiksi toimenpiteiksi, joilla voitaisiin saavuttaa ehdotetun rajoituksen tavoite
(tässä on otettava huomioon voimassa oleva lainsäädäntö); siinä olisi myös
arvioitava tehokkuus ja vaihtoehtoisiin riskinhallintatoimenpiteisiin liittyvät
kustannukset,
 kun on kyseessä rajoituksia koskeva ehdotus tai evätty lupa, ehdotetun rajoi
tuksen hyödyt ihmisten terveydelle ja ympäristölle sekä sosiaaliset ja talou
delliset hyödyt; esimerkiksi työntekijöiden terveys, ympäristönsuojelun taso ja
näiden hyötyjen jakautuminen esimerkiksi maantieteellisesti tai väestöryhmit
täin,
 sosioekonomisessa analyysissa voidaan käsitellä myös mitä tahansa muita
kysymyksiä, joilla katsotaan olevan merkitystä hakijalle (hakijoille) tai jolle
kin sidosryhmälle.

