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Indledning

Det indre marked er hjørnestenen i Europas økonomiske vækst, der er baseret på de fire 
frihedsrettigheder: fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital. En 
ufravigelig forudsætning for et velfungerende indre marked for varer er fjernelsen af tekniske 
hindringer. Med hensyn til varer er der to primære metoder til at opnå dette:

(i) tilnærmelse af de nationale lovgivninger, hvor tekniske hindringer fjernes gennem 
harmonisering af nationale tekniske bestemmelser; to af de tre lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der er indeholdt i det indre markeds pakke vedrørende varer, omhandler 
harmoniseringen i det indre marked1, der omfatter 75 % af medlemsstaternes samhandel med 
varer og udgør en værdi af 1.500 milliarder euro2.

(ii) gensidig anerkendelse, som er genstanden for dette arbejdsdokument3, vedrører det ikke-
harmoniserede område for varer, som omfatter ca. 25 % af de varer, der produceres i EU, og 
udgør en værdi af 430 milliarder euro4. De omkostninger, der er forbundet med en manglende 
anerkendelse, er blevet vurderet til ca. 150 milliarder euro5.

Gensidig anerkendelse

Princippet om gensidig anerkendelse udspringer af EF-Domstolens praksis (jf. den berømte 
"Cassis de Dijon"-dom af 10. februar 1979).

Princippet er baseret på en regel og en undtagelse:

a) Hovedregel: En medlemsstat kan i princippet ikke forbyde salg af varer inden for sit 
territorium, hvis varerne fremstilles eller markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, uanset 
om de pågældende varer fremstilles i henhold til tekniske eller kvantitative specifikationer, 
der adskiller sig fra de specifikationer, der kræves af egne varer. 

b) Undtagelse: I mangel af harmonisering kan medlemsstaterne fravige dette princip og træffe 
foranstaltninger med henblik på at forbyde eller begrænse adgang for sådanne varer til det 
nationale marked, under forudsætning af at disse foranstaltninger er (i) nødvendige, (ii) 
proportionale og (iii) kan begrundes i de hensyn, der er beskrevet i EF-traktatens artikel 30, 
eller med udgangspunkt i tvingende almene hensyn. Hvis disse betingelser er opfyldt, har 
bestemmelsesmedlemsstaten således mulighed for at fravige princippet i forbindelse med de 
pågældende produkter.

  
1 KOM(2007)0037 og KOM(2007)0053.
2 Tal fremlagt af kommissær Günter Verheugen, da han fremlagde pakken vedrørende varer den 14.2.2007.
3 KOM(2007)0036.
4 Anden toårsrapport om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse i det indre marked, 
KOM(2002)0419 af 23.7.2002.
5 Rapport fra gruppen på højt plan under forsæde af Wim Kok, november 2004.
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Hidtil foreligger der ingen produktfortegnelse, hvorpå gensidig anerkendelse bør finde 
anvendelse. Ordføreren bemærker imidlertid, at der findes to hovedkategorier af sådanne 
produkter:
(1) produkter, der ikke er omfattet af harmoniseret lovgivning på EU-plan. Denne kategori 
omfatter cykler, stiger, stilladser, genstande af ædelt metal, småbørnsartikler, tanke og 
beholdere.

(2) produkter, der er delvist harmoniserede. F.eks.: Alarmsystemers drifts-, klima- og 
effektivitetsaspekter er ikke harmoniserede, men alle øvrige aspekter er. Denne kategori 
omfatter ligeledes tekstilvarer, fodtøj, informationsteknologi, specifikke motorkøretøjstyper, 
elmateriel og visse fødevarer.

Generelt synes det at forholde sig sådan, at gensidig anerkendelse fungerer godt for 
ukomplicerede produkter (f.eks. cykler, tanke eller beholdere). Derimod fungerer anvendelsen 
af gensidig anerkendelse på teknisk komplicerede produkter med væsentlige sikkerheds- eller 
sundhedsaspekter tilsyneladende mindre godt (f.eks. busser, lastbiler, byggevarer eller ædle 
metaller)1.

Spørgsmål til drøftelse

For tage hul på drøftelserne ønsker ordføreren at tage et par indledende spørgsmål op, som 
skal behandles indgående. Afhængig af hvordan drøftelserne forløber i udvalget, og afhængig 
af det tekniske arbejde i Rådet, kan disse spørgsmål eller andre spørgsmål, der fremkommer i 
forbindelse med udvalgets drøftelser, måske blive omfattet af ændringsforslag, som 
ordføreren fremsætter. 

Genstand og anvendelsesområde (Kapitel 1)

Artikel 1

Artikel 1 omhandler målsætningerne i forslaget. 

Ordføreren mener, at forslaget skal indeholde en tydeligere angivelse af forslagets 
hovedformål, nemlig at sikre fri bevægelse for varer på ikke-harmoniserede områder. 
Anvendelse af nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden 
medlemsstat, udgør nemlig en undtagelse fra denne frihedsrettighed.

Artikel 2

Stk. 1

Dette stykke omhandler forslagets anvendelsesområde. 

  
1 Anden toårsrapport om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse i det indre marked, 23.7.2002.
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Ordføreren kan revidere dette stykke, hvis der er behov for ændringer for at sikre en større 
juridisk klarhed. 

Stk. 2

I stk. 2 fastlægges en definition af "teknisk forskrift", der er taget fra direktiv 98/34/EF1. 

Ordføreren vil undersøge, hvorvidt der er behov for at foretage tilpasninger af denne 
definition i lyset af sager, der for øjeblikket verserer for Domstolen. Det er desuden muligt, at 
ordføreren vurderer, hvorvidt der er behov for yderligere definitioner.

Artikel 3

Formålet med artikel 3 er at sikre, at forordningen ikke er i strid med den gældende 
fællesskabslovgivning.

Det er vigtigt, at forordningen er i overensstemmelse med andre fællesskabsinstrumenter. 
Ordføreren vil derfor overveje at ændre affattelsen for at præcisere forholdet mellem denne 
forordning og de anførte direktiver. 

Anvendelse af en teknisk forskrift (Kapitel 2)

Artikel 4

Som følge af at gensidig anerkendelse ikke sker automatisk, indeholder artikel 4 en 
fastlæggelse af en procedure for tilfælde, hvor medlemsstaterne gennem en beslutning agter at 
afvise gensidig anerkendelse og i stedet anvende nationale tekniske forskrifter.

Ordføreren vil vurdere, hvorvidt der er behov for at præcisere denne procedure, som sigter 
mod at favne beslutninger vedrørende afvisning af gensidig anerkendelse. Disse beslutninger 
bør baseres på en vurdering af produktets overensstemmelse med de tekniske forskrifter i de 
medlemsstater, hvor det er blevet markedsført først (dvs. at produktet i det hele taget er blevet 
markedsført lovligt). Beslutningerne bør ligeledes omfatte gennemførelsen af en egentlig 
kontrol af beskyttelsesniveauerne (dvs. en sammenligning af beskyttelsen i medfør af de 
nationale forskrifter, hvor produktet markedsføres i henhold til det beskyttelsesniveau, der 
kræves i "modtagermedlemsstaten"). 

Præciseringerne ville ikke udgøre en ekstra administrativ byrde, da de kun ville medføre 
konsekvenser for myndigheder, der endnu ikke anvender gensidig anerkendelse korrekt.

Ordføreren vil ligeledes overveje at angive tidsfristen for meddelelsen af beslutningerne.

For at sikre en bedre sammenhæng i kapitel 2 mener ordføreren endelig, at det er tilrådeligt at 
  

1 Direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter.
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rette affattelsen af artikel 5 ind efter indholdet i artikel 4, samt at indarbejde den nuværende 
tekst til artikel 6 i artikel 4.

Produktkontaktpunkter (Kapitel 3)

Artikel 7 og 8

Formålet med artikel 7 og 8 er at undgå retlig usikkerhed, styrke det administrative 
samarbejde og fremme dialogen mellem parterne.

Ordføreren ønsker at sikre, at produktkontaktpunkterne fungerer som helpdeske for 
gennemførelsen af princippet om gensidig anerkendelse.

Ordføreren mener, at adgang til oplysninger om nationale tekniske forskrifter er af afgørende 
betydning for de økonomiske aktører. Det er ofte vanskeligt for de økonomiske aktører at 
vide, hvorvidt deres egne tekniske forskrifter svarer til destinationsmedlemsstatens forskrifter. 
Kontaktpunkterne kunne derfor formidle relevante oplysninger om gennemførelsen af denne 
forordning og om, hvordan gensidig anerkendelse fungerer.

Ordføreren er endvidere af den opfattelse, at det er vigtigt, at kontaktpunkterne kan medvirke 
til at styrke udenretslige problemløsningsmekanismer.

Afsluttende bestemmelser (Kapitel 4)

Artikel 10

I artikel 10 fastslås følgende: Medlemsstaterne "tilsender efter anmodning Kommissionen en 
udførlig rapport om gennemførelsen af denne forordning, herunder detaljerede oplysninger 
om skriftlige meddelelser eller beslutninger i henhold til artikel 4,…".

Ordføreren mener, at formuleringen "efter anmodning" skaber retlig usikkerhed for 
medlemsstaterne - det fremgår ikke tydeligt, hvornår medlemsstaterne skal overholde deres 
indberetningsforpligtelser. Ordføreren overvejer derfor at fastlægge en konkret frist for 
fremsendelsen af disse rapporter til Kommissionen (f.eks. en gang årligt).

I modsætning til den procedure, der er fastlagt i beslutning 3052/95, fastslås det ikke i artikel 
10, at Kommissionen skal foretage en umiddelbar vurdering af medlemsstaternes beslutninger 
om ikke at anvende gensidig anerkendelse. Ordføreren mener, at Kommissionen for at 
overvåge, om princippet om gensidig anerkendelse anvendes korrekt, bør analysere de 
beslutninger, der vedlægges de (årlige) rapporter, og foretage en vurdering af de anførte 
begrundelser. Hvert tredje år efter forordningen ikrafttræden kan Kommissionen desuden 
underrette Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning og i forbindelse 
hermed give oplysninger om sine vurderinger.
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Artikel 13

Artikel 13 vedrører forordningens ikrafttræden. Ordføreren anser det for at være nødvendigt 
tilmed at fastlægge en konkret tidsplan for anvendelsen af de bestemmelser, som vedrører 
produktkontaktpunkterne, for at give medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at oprette disse 
(f.eks. seks måneder efter forordningens ikrafttræden).

Andre emner

Ordføreren vil overveje at indarbejde en specifik bestemmelse i forordningen vedrørende 
oprettelsen af et websted, der skulle indeholde en fortegnelse over produkter, hvorpå gensidig 
anerkendelse finder anvendelse. Ordføreren ønsker ligeledes, at der på dette websted 
eksempelvis skulle offentliggøres en fortegnelse over produktkontaktpunkter og statistik over 
antallet af tilfælde, hvor gensidig anerkendelse anvendes, gøres gældende eller afvises, på 
grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremsender i henhold til artikel 10.
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