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Inleiding

De interne markt is de hoeksteen van Europa's economische groei, die gebaseerd is op de 
bekende vier vrijheden: vrij verkeer van personen, van goederen, diensten en kapitaal. Voor 
een volledig functionerende interne markt voor goederen is de opheffing van de technische 
belemmeringen van fundamenteel belang. Om dit doel op het gebied van de goederen te 
bereiken zijn er twee hoofdtypes van instrumenten : 

(i) de onderlinge toenadering van de nationale wetgevingen, waarbij technische 
belemmeringen worden weggenomen door harmonisatie van de nationale technische 
voorschriften. Van de drie wetgevende maatregelen die deel uitmaken van het 
internemarktpakket voor goederen zijn er twee die betrekking hebben op het geharmoniseerde 
deel van de interne markt1, dat 75% uitmaakt van de intracommunautaire handel in goederen
en een waarde van 1,5 biljoen €2 vertegenwoordigt.

(ii) wederzijdse erkenning, zijnde het onderwerp van dit werkdocument3, heeft betrekking 
op het niet-geharmoniseerde deel van de goederenmarkt, dat ruwweg 25% van de in de EU 
vervaardigde goederen omvat en een waarde van 430 miljard €4 vertegenwoordigt. De kosten 
van het niet toepassen van wederzijdse erkenning worden geschat op circa 150 miljard €5.

Wederzijdse erkenning

Het beginsel van wederzijdse erkenning vloeit voort uit de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie, met name het beroemde arrest Cassis de Dijon van 20 februari 1979.

Het beginsel kent een algemene regel en een uitzondering:

a) Algemene regel: een lidstaat kan in beginsel de verkoop op zijn grondgebied van goederen 
die in een andere lidstaat legaal zijn geproduceerd en in de handel gebracht, niet verbieden of 
beperken, zelfs indien deze goederen zijn geproduceerd volgens technische of kwantitatieve 
specificaties die verschillen van die welke hij zelf vereist. 

b) Uitzondering: wanneer er geen sprake is van harmonisatie, kan de lidstaat afwijken van dit 
beginsel en maatregelen nemen tot verbod van dergelijke goederen of tot beperking van de 
toegang ervan tot zijn nationale markt, doch alleen indien dergelijke maatregelen (i) 
noodzakelijk, (ii) evenredig en (iii) gerechtvaardigd zijn op grond van redenen zoals bedoeld 
in artikel 30 van het EG-Verdrag, of vanwege dwingende redenen van algemeen belang. 
Aldus behoudt de lidstaat van bestemming de mogelijkheid, wanneer de genoemde
voorwaarden aanwezig zijn, maatregelen te treffen ten aanzien van de betrokken producten. 

Tot dusverre bestaat er geen lijst van producten waarop de wederzijdse erkenning van 
toepassing is. Uw rapporteur constateert echter dat er twee grote categorieën van dergelijke 
producten kunnen worden onderscheiden:

  
1 COM(2007)0037 en COM(2007)0053.
2 Cijfers verstrekt door commissaris Verheugen bij de presentatie van het pakket "goederen"op 14 februari 2007.
3 COM(2007)0036.
4 Tweede tweejaarlijks verslag over de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning in de interne 
markt, (COM(2002)0419 van 23.7.2002.
5 Rapport van de groep op hoog niveau, voorgezeten door Wim Kok, november 2004.
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(1) producten waarvoor geen harmonisatie van de wetgevingen op EU-niveau bestaat. Deze 
categorie omvat rijwielen, ladders, steigers, artikelen van edelmetaal, 
kinderverzorgingsartikelen, tanks en containers;

(2) producten die gedeeltelijk geharmoniseerd zijn. Bijvoorbeeld: bij alarmsystemen zijn de 
functionaliteit, de klimaat- en de doeltreffendheidsaspecten niet geharmoniseerd, maar alle 
andere aspecten wel. Deze categorie omvat ook textiel, schoeisel, informatietechnologie, 
bepaalde types motorvoertuigen, elektrisch materiaal en sommige levensmiddelen.

In het algemeen kan men zeggen dat wederzijdse erkenning goed werkt voor producten die 
niet ingewikkeld zijn (fietsen, tanks of containers). Daarentegen lijkt de toepassing op 
technisch gecompliceerde producten of producten met belangrijke veiligheids- of 
gezondheidsaspecten niet zo goed te werken (bijvoorbeeld bussen, vrachtauto's, 
bouwmaterialen of edele metalen). 1

Punten voor discussie

Om te beginnen zou uw rapporteur een aantal preliminaire kwesties aan de orde willen stellen 
die een zorgvuldig onderzoek vereisen. Afhankelijk van hoe de discussie in de commissie en 
de technische werkzaamheden in de Raad zich zullen ontwikkelen, kunnen deze kwesties, en 
eventueel andere kwesties die bij de beraadslagingen in de commissie naar voren komen, 
aanleiding geven tot amendementen van de rapporteur. 

Onderwerp en toepassingsgebied (hoofdstuk 1)

Artikel 1

Artikel 1 gaat over de doelstellingen van het voorstel.

De rapporteur is van mening dat het voorstel zijn voornaamste doel, namelijk het verzekeren 
van het vrij verkeer van goederen in het niet-geharmoniseerde gebied, duidelijker onder 
woorden moet brengen. De toepassing van nationale technische voorschriften op producten 
die in een andere lidstaat legaal op de markt worden gebracht, vormt in feite een inbreuk op 
deze vrijheid. 

Artikel 2

Lid 1

Dit lid gaat over het toepassingsgebied van het voorstel.

De rapporteur zal dit lid wellicht herzien, indien veranderingen nodig zijn met het oog op 
grotere juridische duidelijkheid. 

Lid 2

  
1 Tweede tweejaarlijks verslag over de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning in de interne 
markt, (COM(2002)0419 van 23.7.2002.
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Lid 2 geeft de definitie van "technisch voorschrift", welke is ontleend aan richtlijn 98/34/EG1.

De rapporteur zal nagaan of aanpassing van deze definitie nodig is, zulks in het licht van een 
aantal zaken die momenteel bij het Hof van Justitie in behandeling zijn. Verder zal de 
rapporteur onderzoeken of er wellicht nog meer definities nodig zijn. 

Artikel 3

Artikel 3 beoogt te verzekeren dat de verordening niet in strijd is met bestaande 
communautaire wetgeving. 

Het is belangrijk dat de verordening in overeenstemming is met andere communautaire 
instrumenten. De rapporteur zal derhalve bezien of het nodig is de tekst te amenderen om de 
relatie tussen deze verordening en de genoemde richtlijnen te verduidelijken.

Toepassing van een technisch voorschrift (hoofdstuk 2)

Artikel 4

Omdat wederzijdse erkenning niet automatisch is, definieert artikel 4 een procedure voor de 
gevallen waarin lidstaten voornemens zijn te besluiten wederzijdse erkenning te weigeren en 
in plaats daarvan nationale technische voorschriften toe te passen.

De rapporteur zal bezien of er noodzaak bestaat deze procedure voor besluiten tot weigering 
van wederzijdse erkenning te verduidelijken. Dergelijke besluiten moeten gebaseerd zijn op 
een beoordeling van de conformiteit van het product met de technische voorschriften van de 
lidstaten waar het voor het eerst op de markt is gebracht (d.w.z. dat het product om te 
beginnen legaal op de markt moet zijn gebracht). De besluiten dienen ook een passende 
verificatie van de beschermingsniveaus in te houden (d.w.z. een vergelijking van de 
bescherming welke wordt geboden door de nationale regels in het land waar het product op de 
markt is gebracht met het beschermingsniveau dat in de "ontvangende" lidstaat vereist is).

Deze verduidelijkingen zullen geen extra administratieve last veroorzaken, aangezien zij 
alleen die autoriteiten betreffen die de wederzijdse erkenning nog niet correct toepassen. 

De rapporteur zal ook overwegen het voor de kennisgeving van de besluiten vereiste tijdstip 
te specificeren.

Ten slotte acht de rapporteur het wenselijk, om hoofdstuk 2 coherenter te maken, de tekst van 
artikel 5 in overeenstemming te brengen met de inhoud van artikel 4 en de huidige tekst van 
artikel 6 onder te brengen in artikel 4.

Productcontactpunten (hoofdstuk 3)

Artikelen 7 en 8

Het doel van de artikelen 7 en 8 is rechtsonzekerheid te voorkomen, administratieve 
samenwerking te bevorderen en de dialoog tussen de partijen te vergemakkelijken.

  
1 Richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften.
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De rapporteur zou willen verzekeren dat de productcontactpunten fungeren als helpdesks voor 
de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning. 

De rapporteur is van mening dat de toegang tot informatie over nationale technische 
voorschriften voor de economische actoren van vitaal belang is. Het is vaak moeilijk voor de 
economische actoren om te weten of hun eigen technische voorschriften gelijk zijn aan die 
van de lidstaat van bestemming. De contactpunten zouden derhalve waardevolle informatie 
over de tenuitvoerlegging van deze verordening en de toepassing van de wederzijdse 
erkenning kunnen verstrekken. 

Bovendien is de rapporteur van mening dat het belangrijk is dat de contactpunten ook 
bijdragen tot versterking van de mechanismen voor de oplossing van problemen langs niet-
justitiële weg.

Slotbepalingen (hoofdstuk 4)

Artikel 10

Artikel verlangt dat de lidstaten "de Commissie op haar verzoek een uitvoerig verslag sturen 
over de uitvoering van deze verordening, met gedetailleerde informatie over de schriftelijke 
kennisgevingen of besluiten die ingevolge artikel 4, leden 1, 2 en 3, zijn verstuurd". 

De rapporteur is van mening dat de term "op haar verzoek" rechtsonzekerheid teweegbrengt 
voor de lidstaten - het is onduidelijk wanneer de lidstaten hun rapporteerplicht moeten 
vervullen. Derhalve overweegt de rapporteur een specifieke termijn in te voeren voor de 
indiening van deze verslagen bij de Commissie (bijvoorbeeld een maal per jaar). 

In tegenstelling tot de in Beschikking 3052/95 bepaalde procedure schrijft artikel 10 niet voor 
dat besluiten van lidstaten om af te wijken van wederzijdse erkenning onmiddellijk door de 
Commissie moeten worden beoordeeld. Om zicht te houden op de correcte toepassing van 
wederzijdse erkenning moet de Commissie, naar de mening van de rapporteur, de in de 
(jaarlijkse) verslagen opgenomen besluiten analyseren en de aangevoerde argumenten toetsen. 
Bovendien zou de Commissie na de inwerkingtreding van de verordening om de drie jaar 
verslag kunnen uitbrengen aan het Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de 
verordening, en daarbij ook informatie verstrekken over haar beoordelingen.

Artikel 13

Artikel 13 betreft de inwerkingtreding van de verordening. De rapporteur acht het 
noodzakelijk om ook een specifiek tijdstip vast te stellen voor de toepassing van de 
bepalingen inzake de productcontactpunten, teneinde de lidstaten voldoende tijd te geven voor 
het opzetten daarvan (bijvoorbeeld zes maanden na de inwerkingtreding van de verordening).

Andere kwesties

De rapporteur denkt over de opname van een specifieke bepaling in de verordening 
betreffende het opzetten van een website, welke een lijst zou moeten bevatten van de 
producten waarvoor wederzijdse erkenning geldt. De rapporteur zou ook graag zien dat deze
website bijvoorbeeld een overzicht geeft van de productcontactpunten en statistieken bevat
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over het aantal gevallen waarin wederzijdse erkenning is toegepast, aangevraagd of 
geweigerd, zulks op basis van de door de lidstaten uit hoofde van artikel 10 toegezonden 
informatie. 
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