
DT\663548SV.doc PE 388.466v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

19.4.2007

ARBETSDOKUMENT
om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förfaranden för 
tillämpning av vissa nationella tekniska föreskrifter på produkter som lagligen 
saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut 3052/95/EG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Alexander Stubb



PE 388.466v01-00 2/6 DT\663548SV.doc

SV

Inledning

Den inre marknaden är hörnstenen i Europas ekonomiska tillväxt som bygger på de 
fyra friheterna: fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. För att den inre 
marknaden för varor skall fungera helt och fullt måste vissa tekniska hinder undanröjas. När 
det gäller varor finns det i huvudsak två olika sätt att göra detta:

i) Harmonisering av de nationella lagstiftningarna innebär att tekniska hinder undanröjs 
genom en harmonisering av de nationella tekniska föreskrifterna. Två av de tre 
lagstiftningsåtgärder som ingår i den inre marknadens åtgärdspaket för varor rör den inre 
marknadens harmoniserade område.1 Detta rymmer 75 procent av handeln med varor inom 
EU och motsvarar ett värde på 1,5 biljoner euro.2

ii) Ömsesidigt erkännande, ämnet för detta arbetsdokument3, är den princip som gäller för 
det icke-harmoniserade området för varor som omfattar grovt räknat 25 procent av de varor 
som tillverkas i EU, till ett sammanlagt värde av 430 miljarder euro.4 Kostnaden för 
icke-tillämpning av ömsesidigt erkännande beräknas uppgå till omkring 150 miljarder euro.5

Ömsesidigt erkännande

Principen om ömsesidigt erkännande kan härledas ur EG-domstolens rättspraxis, i synnerhet i 
det välkända målet ”Cassis de Dijon” av den 20 februari 1979.

Principen består av en regel och ett undantag:

a) Allmän regel: En medlemsstat får i princip inte förbjuda eller begränsa försäljningen av en 
produkt som lagligt framställs och marknadsförs i en annan medlemsstat, säljs i det egna 
landet, även om produkten framställs enligt tekniska krav eller kvalitetskrav som skiljer sig 
från dem som ställs på landets egna produkter.

b) Undantag: I avsaknad av harmonisering får medlemsstaten frångå denna princip och vidta 
åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillgången till sådana varor på den egna marknaden 
under förutsättning att dessa åtgärder är i) nödvändiga, ii) proportionella och iii) befogade av 
de skäl som anges i artikel 30 i EG-fördraget eller på grundval av tvingande hänsyn till 
allmänintresset. Därmed har bestämmelsemedlemsstaten, om dessa villkor uppfylls, fortsatt 
möjlighet att införa egna bestämmelser om tillgången till dessa produkter.

Till dags dato har ingen förteckning uppförts över de produkter som skall omfattas av 
principen om ömsesidigt erkännande. Föredraganden konstaterar dock att det går att 
identifiera två breda kategorier för sådana produkter:

  
1 KOM(2007)0037 och KOM(2007)0053.
2 Kommissionsledamot Günter Verheugen angav denna siffra då han presenterade åtgärdspaketet för den inre 
marknaden för varor den 14 februari 2007.
3 KOM(2007)0036.
4 Andra tvåårsrapport om tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på den inre marknaden, 
KOM(2002)419 av den 23 juli 2002.
5 Rapport från högnivågruppen under Wim Koks ordförandeskap, november 2004.
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1. Produkter som omfattas av lagar som inte harmoniserats på EU-nivå. Detta gäller bland 
annat cyklar, stegar, byggnadsställningar, arbeten av ädelmetaller, barnavårdsartiklar, 
tankar och behållare.

2. Produkter som omfattas av lagar som till viss del harmoniserats. Exempelvis har kraven 
avseende funktionalitet, klimatkänslighet och effektivitet hos alarmsystem inte 
harmoniserats medan alla andra aspekter som rör dessa produkter har harmoniserats. I 
denna kategori ingår även textilier, skodon, informationsteknik, vissa motorfordon, 
elektriska material och vissa livsmedel.

Det ser i allmänhet ut som att ömsesidigt erkännande fungerar bra för produkter som inte är 
komplicerade (som cyklar, tankar eller behållare). Omvänt der det ut som om det fungerar 
mindre väl för tekniskt komplicerade produkter eller produkter med viktiga säkerhets- eller 
hälsoaspekter (som bussar, lastbilar, byggnadsmaterial och ädelmetaller).1

Frågor att diskutera

För att inleda diskussionen vill föredraganden uppmärksamma några grundläggande frågor 
som kräver noga övervägande. Beroende på hur diskussionen utvecklar sig i utskottet och på 
rådets tekniska bearbetning kan dessa – och andra frågor som kan komma fram i utskottets 
överläggningar – bli föremål för ändringsförslag från föredraganden.

Syfte och räckvidd (kapitel 1)

Artikel 1

Artikel 1 avser syftet med förslaget.

Föredraganden anser att man bör ge tydligare besked om det huvudsakliga syftet med 
förslaget, nämligen att se till att fri rörlighet råder för varor som ingår i det 
icke-harmoniserade området. Faktum är att tillämpningen av nationella tekniska föreskrifter 
på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat utgör ett undantag från denna 
frihet.

Artikel 2

Punkt 1

Denna punkt avser förslagets räckvidd.

Föredraganden kan tänka sig att se över denna punkt i syfte att skapa större rättslig klarhet.

  
1 Den andra tvåårsrapporten om tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på den inre marknaden, 
offentliggjord den 23 juli 2002.
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Punkt 2

Punkt 2 innehåller en definition på ”teknisk föreskrift” som hämtats från direktiv 98/34/EG1.

Föredraganden kommer att undersöka om vissa ändringar behöver göras i denna definition, i 
ljuset av vissa ännu inte avgjorda mål i EG-domstolen. Eventuellt kommer föredraganden 
även att ta ställning till behovet av ytterligare definitioner.

Artikel 3

Syftet med artikel 3 är att se till att förordningen inte strider mot gällande 
gemenskapslagstiftning.

Det är viktigt att förordningen är förenlig med övriga gemenskapsinstrument. Föredraganden 
kommer därför att överväga huruvida ändringar måste göras i texten för att förtydliga hur 
förordningen hänger samman med de direktiv som den hänvisar till.

Tillämpning av tekniska föreskrifter (kapitel 2)

Artikel 4

Eftersom ömsesidigt erkännande inte sker automatiskt anger artikel 4 ett förfarande att 
tillämpas i fall då medlemsstater har för avsikt att avvisa ömsesidigt erkännande och istället 
tillämpa nationella tekniska föreskrifter.

Föredraganden kommer att ta ställning till om detta förfarande för beslut om att avstå från 
ömsesidigt erkännande behöver förtydligas. Sådana beslut bör fattas utifrån en bedömning av 
huruvida den ifrågavarande produkten uppfyller de krav som anges i de tekniska 
föreskrifterna i den medlemsstat där den först saluförts (dvs. att den ifrågavarande produkten 
har saluförts lagligen). Besluten bör även utgå från en vederbörlig kontroll av de gällande 
skyddsnivåerna (dvs. en jämförelse mellan det skydd som de tekniska föreskrifterna där 
produkten saluförs erbjuder och den skyddsnivå som krävs i den ”mottagande” 
medlemsstaten).

Ett sådant förtydligande skulle inte innebära någon ytterligare administrativ börda eftersom 
det endast skulle beröra myndigheter som ännu inte tillämpar principen om ömsesidigt 
erkännande på rätt sätt.

Föredraganden kommer eventuellt att ta ställning till om en tidsfrist skall gälla för 
meddelande av sådana beslut.

Slutligen, för att knyta samman kapitel 2 på bättre sätt anser föredraganden att det vore 
förnuftigt att jämka samman texten i artikel 5 med innehållet i artikel 4 samt att låta den 
föreliggande texten i artikel 6 ingå i artikel 4.

  
1 Direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter.
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Kontaktpunkter för produkter (kapitel 3)

Artiklarna 7 och 8

Syftet med artiklarna 7 och 8 är att undvika rättslig oklarhet, stärka det administrativa 
samarbetet och främja dialogen parterna emellan.

Föredraganden vill gärna att man ser till att kontaktpunkterna för produkter fungerar som 
hjälpcentraler för tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande.

Föredraganden anser det är mycket viktigt att ekonomiska operatörer har tillgång till 
information om nationella tekniska föreskrifter. Det är ofta svårt för ekonomiska operatörer 
att veta om de tekniska föreskrifter som gäller i det egna landet är likvärdiga dem i 
bestämmelsemedlemsstaten. Kontaktpunkterna skulle därför kunna tillhandahålla relevanta 
upplysningar om hur denna förordning skall genomföras och om hur ömsesidigt erkännande 
fungerar.

Vidare anser föredraganden det viktigt att kontaktpunkterna även kan bidra till att stärka icke-
rättsliga problemlösningsmekanismer.

Slutbestämmelser (kapitel 4)

Artikel 10

Enligt artikel 10 skall medlemsstaterna ”på kommissionens begäran till denna översända en 
utförlig rapport om genomförandet av denna förordning, med utförlig information om alla 
skriftliga meddelanden och beslut som skickats enligt artikel 4 . . .”.

Föredraganden anser att ordalydelsen ”på kommissionens begäran” skapar rättslig osäkerhet 
för medlemsstaterna – det är oklart när medlemsstaterna har skyldighet att rapportera. 
Föredraganden kommer därför att överväga att man inför en särskild frist inom vilken dessa 
rapporter skall översändas till kommissionen (t.ex. en gång om året).

I strid med det förfarande som beskrivs i beslut 3052/95 anger inte artikel 10 att 
kommissionen omgående skall göra en bedömning av medlemsstaternas beslut att avvisa
ömsesidigt erkännande. Föredraganden anser att för att kontrollera att principen om 
ömsesidigt erkännande tillämpas på korrekt sätt bör kommissionen granska de beslut som 
presenteras i de (årliga) rapporterna, och ta ställning till skäl som anförs för dessa. Vidare 
skulle kommissionen, vart tredje år efter det att förordningen har trätt i kraft, kunna rapportera 
till parlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning och om de bedömningar 
som den gjort i samband med detta.
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Artikel 13

Artikel 13 avser förordningens ikraftträdande. Enligt föredraganden är det dessutom 
nödvändigt att till denna foga en specifik tidsplan för genomförandet av bestämmelserna om 
kontaktpunkterna för produkter. Detta för att medlemsstaterna skall ha tillräckligt med tid för 
att inrätta sådana kontaktpunkter (t.ex. sex månader efter det att förordningen har trätt i kraft).

Andra frågor

Föredraganden kommer att ta ställning till huruvida förordningen bör innehålla en särskild 
bestämmelse om inrättande av en webbplats, i vilken skulle kunna ingå en förteckning över de 
produkter som omfattas av ömsesidigt erkännande. Föredragande skulle gärna se att 
webbplatsen även innehåller andra uppgifter, exempelvis en förteckning över kontaktpunkter 
liksom statistik över fall där man tillämpat, åberopat eller avvisat principen om ömsesidigt 
erkännande, utifrån uppgifter som medlemsstaterna översänt i enlighet med artikel 10.
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