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Indledning

§ Fri bevægelighed for varer, der er en af grundstenene i det indre marked, er en vigtig 
drivkraft for konkurrenceevne og økonomisk vækst i EU. Fællesskabets tekniske 
lovgivning om fri bevægelighed for varer har ikke blot givet de erhvervsdrivende mere 
lige vilkår, men også høje niveauer for produktsikkerhed og forbrugerbeskyttelse.

§ Der har imidlertid været visse fejl i forbindelse med gennemførelsen af denne tekniske 
lovgivning. Især har der vist sig at være en vis risiko for konkurrenceforvridning på 
grund af forskellig praksis hos de nationale myndigheder i forbindelse med 
udpegningen af overensstemmelsesvurderingsorganer og forskellige 
markedstilsynsinfrastrukturer og manglende tillid til og forståelse af 
overensstemmelsesmærkningen.

§ De lovgivningsmæssige foranstaltninger i pakken om det indre marked for varer 
foreslået af Kommissionen har derfor til formål at opstille fælles rammer for 
forbedring af de eksisterende infrastrukturer for tilsyn og fastsætte harmoniserede 
referencer ved udarbejdelsen af produktlovgivning i fremtiden.

§ Af de tre lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er foreslået i pakken vedrørende 
varer, vedrører to forslag1 det harmoniserede område for varer, som sikrer de samme 
minimumskrav for produkter i alle medlemsstater og omfatter næsten 75 % af 
medlemsstaternes samhandel. Et forslag2 vedrører det ikke-harmoniserede område for 
varer, som omfatter omkring 25 % af medlemsstaternes samhandel. 

§ Med hensyn til det "harmoniserede område" har Kommissionen besluttet at fremlægge 
forslag til to forskellige retsakter: 

1. En forordning, som fastsætter de generelle rammer, der kompletterer den 
eksisterende lovgivning vedrørende akkreditering og markedstilsyn

2. En forordning, som opstiller de elementer, der skal være fælles i lovgivning 
fremover i det harmoniserede område for varer sammen med retningslinjer for 
deres gennemførelse.

§ Genstand for dette arbejdsdokument er forslaget til beslutning om fælles rammer for 
markedsføring af produkter, som samler en række harmoniserede retsinstrumenter, der 
kan finde anvendelse, uanset hvilken lovgivningsteknik der er anvendt (den såkaldte 
gamle og nye metode).

  
1 KOM (2007)0053: forslag til afgørelse om fælles rammer for markedsføring af produkter og KOM 
(2007)0037: Forslag til forordning om akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring af 
produkter. 
2 KOM (2007)0036: forslag til forordning om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter 
på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF.
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§ "Gammel" kontra. "ny" metode: På det harmoniserede område kan der anvendes to 
forskellige lovgivningsteknikker: 1) den "nye" metode1, hvor fællesskabslovgivningen 
begrænser sig til at definere de væsentlige krav vedrørende spørgsmål som f.eks. 
sundhed, sikkerhed, forbrugerbeskyttelse og miljøbeskyttelse. De tekniske 
specifikationer, i form af standarder, tillader produkter at opfylde de påkrævede 
væsentlige krav, og 2) den "gamle" metode, hvor fællesskabslovgivningen fastsætter 
alle de detaljerede tekniske krav. 

§ Den nye metode er bredt anerkendt som et godt eksempel på en lettere og mere 
fleksibel lovgivningsmetode og gennem vedtagelse af blot 25 direktiver er det 
lykkedes med denne metode at sikre fri bevægelighed for varer for omkring 60 % af 
produkterne i EU. Sammenlignet med dette tal består den gamle metode af omring 600 
direktiver og dækker omkring 10 % af de produkter, der cirkulerer i EU.

Spørgsmål til drøftelse

Ordføreren ønsker at tage en række indledende spørgsmål op, som skal behandles indgående.

Valg af lovgivningsinstrument

Et vigtigt spørgsmål er, hvorvidt forslaget til beslutning faktisk er det rette 
lovgivningsinstrument til sikring af sammenhæng i fremtidig sektorlovgivning på det 
harmoniserede område. Ordføreren vil gerne overveje, om så mange bestemmelser som 
muligt bør medtages i forordningen i stedet for at sikre deres gennemførelse og håndhævelse 
så tidligt som muligt.

Sammenhæng med forordningsforslaget

Under alle omstændigheder skal udkastet til betænkning om forslaget til beslutning nært 
koordineres med udkastet til betænkning om forordningsforslaget om akkrediterings- og 
markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring af produkter (KOM(2007)0037). 
Ordføreren skal vurdere, om der er overlapninger eller uoverensstemmelser i terminologi og 
definitioner anvendt i begge tekster.

Niveau for varetagelsen af almene samfundshensyn (artikel 2)

I forslaget til beslutning foreslås det, at den fremtidige sektorlovgivning på det harmoniserede 
område bør baseres på den "nye" metode, og kun hvis denne metode (der er begrænset til at 
fastsætte de væsentlige krav i lovgivningen) ikke er mulig eller "ikke er hensigtsmæssig", kan 
den "gamle" lovgivningsmetode (der fastsætter detaljerede specifikationer) anvendes. 

Ordføreren er af den opfattelse, at konsekvenserne for den demokratiske kontrol skal 
undersøges yderligere. De forudsætninger, der styrer valget mellem den "nye" og den "gamle" 
metode, skal derfor yderligere undersøges, især hvad der i praksis menes med "ikke mulig" 

  
1 Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder. Der 
er indtil nu vedtaget 25 direktiver efter den nye metode. 
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eller "ikke hensigtsmæssig".

Erhvervsdrivendes forpligtelser (kapitel 2)

Et af de centrale emner i dette forslag til beslutning er erhvervsdrivendes juridiske 
forpligtelser og ansvar - hvad enten de er fabrikanter, bemyndigede repræsentanter, 
importører eller distributører - når de markedsfører deres produkter, samt deres ret til at få 
adgang til markedet. I denne sammenhæng skal hovedprincippet for det indre marked om 
ikke-forskelsbehandling mellem erhvervsdrivende respekteres af lovgivningen og fuldt ud 
gennemføres af medlemsstaterne.

Endvidere skal lovgivning, der pålægger erhvervsdrivende juridiske forpligtelser, sikre 
overensstemmelse med proportionalitetsregler, dvs. det skal sikres, at administrative byrder, 
der pålægges erhvervsdrivende, står i rimeligt forhold til de mål, der skal nås.

CE-mærkningens rolle (artikel 17)

Ved at anbringe CE-mærkningen på et produkt erklærer fabrikanten, at produktet er i 
overensstemmelse med de væsentlige krav i de relevante direktiver efter den "nye" metode. Et 
produkt, som er forsynet med CE-mærkning, drager fordel af fri bevægelighed i det indre 
marked. Nylige undersøgelser har vist, at et stort udsnit af forbrugere og især forbrugere med 
ringere uddannelse - har en ringe forståelse af den rolle og betydning, som CE-mærkningen på 
de produkter, de køber, har. Den kan ofte opfattes som en oprindelsesmærkning eller som 
dokumentation for, at produktet er blevet afprøvet og godkendt af en eller anden form for 
national tilsynsmyndighed. Endvidere er CE-mærket blevet kritiseret for manglende 
troværdighed, da CE-mærkede produkter til tider ikke er i overensstemmelse med 
lovgivningen.

Ordføreren skal overveje, om dette forslag til beslutning er det mest hensigtsmæssige 
lovgivningsmæssige instrument til sikring af udbredelsen af kendskabet til CE-mærket. 
Endvidere bør det overvejes, om der er behov for at styrke tilliden til og troværdigheden af 
CE-mærket. 

Notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer (kapitel 4)

Overensstemmelsesvurderingsorganernes definition og rolle skal nøje gennemgås og vurderes 
i forbindelse med den foreslåede forordning. 

Bemyndigende myndigheder (artikel 19)

Det skal afklares, hvorvidt den bemyndigende myndighed, som defineret i artikel 19, bør være 
et uafhængigt administrativt organ eller del af det ansvarlige ministerium, da der er en fare for 
flere og flere administrative lag til skade for de parter, der er involveret i 
notifikationsproceduren, især små og mellemstore virksomheder.

Krav til bemyndigede organer (artikel 22)
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De krav, der gælder for overensstemmelsesvurderingsorganet, er nøje fastsat i artikel 22, stk. 
2-11. Konsekvensen i denne store mængde detaljerede krav skal gennemgås ligesom 
anvendelsen af gennemsigtighedsprincippet. 

Fællesskabsbeskyttelsesprocedurer (artikel 36-37)

Dette afsnit omhandler risikovurdering og mulige foranstaltninger i tilfælde af lovligt 
markedsførte produkter, som kan udgøre en risiko, især for menneskers sundhed og sikkerhed 
eller for spørgsmål vedrørende beskyttelse af samfundsmæssige interesser. Det vil være 
afgørende, at både nationale procedurer og EU-sikkerhedsprocedurer er på plads for at 
garantere forbrugere og borgere de maksimale beskyttelsesniveauer. Medlemsstater bør ikke
kunne misbruge disse procedurer til at opbygge unødvendige markedshindringer, der er i strid 
med principperne for det indre marked.
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