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Inleiding

§ Het vrije verkeer van goederen op de interne markt is een belangrijke motor voor het 
concurrentievermogen en de economische groei in de EU. De communautaire 
technische wetgeving die het vrije verkeer van goederen waarborgt, zorgt niet alleen 
voor gelijkere voorwaarden voor de marktdeelnemers, maar ook voor hogere 
productveiligheidsniveaus en een betere consumentenbescherming.

§ Bij de toepassing van deze technische wetgeving doen zich evenwel een aantal 
problemen voor. Zo bestaat bijvoorbeeld het gevaar van concurrentieverstoring 
wegens uiteenlopende praktijken in de lidstaten bij de aanwijzing van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, uiteenlopende infrastructuren voor het toezicht op 
de markt en een gebrek aan vertrouwen in en kennis van de CE-markering van 
overeenstemming.

§ De wetgevingsmaatregelen in het door de Commissie voorgestelde pakket voor de 
interne markt voor goederen vormen derhalve een gemeenschappelijk kader voor het 
verbeteren van de bestaande structuren voor toezicht en bieden geharmoniseerde 
referenties voor het ontwikkelen van toekomstige productgerelateerde wetgeving.

§ Van de drie wetgevingsmaatregelen die in het pakket worden voorgesteld, betreffen 
twee1 het geharmoniseerde gebied van goederen waarop in alle lidstaten dezelfde 
minimumeisen van toepassing zijn, goed voor bijna 75% van de handel binnen de EU. 
Eén voorstel2 betreft het niet-geharmoniseerde gebied van goederen, goed voor om en 
nabij 25% van de handel binnen de EU. 

§ Wat het geharmoniseerde gebied betreft, heeft de Commissie ervoor gekozen haar 
voorstel in twee afzonderlijke wetteksten op te splitsen: 

1. een verordening met het algemene kader, die alle bestaande wetgeving inzake 
accreditatie en markttoezicht completeert,

2. een besluit met de gemeenschappelijke elementen voor de toekomstige 
wetgeving voor het gebied van de geharmoniseerde goederen, met daarbij 
toepassingsrichtsnoeren. 

§ Dit werkdocument gaat over het voorstel voor een besluit betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten, waarin de 
toepasselijke geharmoniseerde wettelijke instrumenten bijeen worden gebracht, 
ongeacht de gebruikte wetgevingstechniek (wetgeving van de zogenaamde 'oude 
benadering' en 'nieuwe benadering').

  
1 COM(2007) 53 definitief Voorstel voor een besluit betreffende een gemeenschappelijk kader voor het in de 
handel brengen van producten en COM(2007) 37 definitief: Voorstel voor een verordening tot vaststelling van 
de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten. 
2 COM(2007) 36 definitief Voorstel voor een verordening tot vaststelling van procedures voor de toepassing van 
bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat legaal in de handel zijn 
gebracht, en tot intrekking van Beschikking 3052/95/EG.
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§ 'Oude benadering' tegenover 'nieuwe benadering': Op het geharmoniseerde gebied 
kunnen twee verschillende wetgevingstechnieken worden gebruikt: 1) de 'nieuwe 
benadering'3 , waarbij de communautaire wetgeving zich beperkt tot het vaststellen 
van de essentiële eisen met betrekking tot onderwerpen als gezondheid, veiligheid, 
consumentenbescherming en de bescherming van het milieu. De technische 
specificaties, in de vorm van normen, zorgen ervoor dat producten aan de 
noodzakelijke, identieke eisen voldoen, en 2) de 'oude benadering', waarbij de 
communautaire wetgeving alle technische eisen in detail vaststelt. 

§ De 'nieuwe benadering' wordt algemeen beschouwd als een goed voorbeeld van een 
minder zware en meer flexibele wetgevingstechniek en heeft, hoewel er slechts 25 
'nieuwe benadering'-richtlijnen zijn goedgekeurd, het vrije verkeer mogelijk gemaakt 
van ongeveer 60% van de producten in de EU. Ter vergelijking: het aantal 'oude 
benadering'-richtlijnen bedraagt om en nabij de 600 en ze hebben betrekking op niet 
meer dan 10% van de producten die in de EU in de handel zijn.

Gespreksonderwerpen

De rapporteur zou een aantal onderwerpen nader willen bekijken en behandelen:

Keuze van het wetgevingsinstrument

Eén van de belangrijkste vragen is of een besluit wel het meest geschikte 
wetgevingsinstrument is om in de toekomstige sectorale wetgeving in het geharmoniseerde 
gebied voor coherentie te zorgen. De rapporteur wil bekijken of het niet mogelijk is om 
zoveel mogelijk bepalingen in de verordening op te nemen, teneinde de omzetting en 
toepassing ervan te bespoedigen.

Coherentie met het voorstel voor een verordening

In ieder geval moet het ontwerpverslag over het voorstel voor een besluit nauw worden 
gecoördineerd met het ontwerpverslag over het voorstel voor een Verordening tot vaststelling 
van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van 
producten (COM(2007)0037). De rapporteur zal moeten bekijken of er op het vlak van de 
terminologie en de definities sprake is van overlappingen of inconsistenties tussen de twee 
teksten.

Beschermingsniveau van algemene belangen (artikel 2)

In het voorstel voor een besluit wordt geopperd de toekomstige sectorale wetgeving in het 
geharmoniseerde gebied op de 'nieuwe benadering'-methode (d.w.z. met vaststelling van 
alleen de essentiële eisen in de wetgeving) te baseren en alleen van de 'oude benadering' 
(d.w.z. met vaststelling van gedetailleerde specificaties in de wetgeving) gebruik te maken 
indien dit niet mogelijk of niet geëigend is. 

  
3 Verordening van de Raad van 7 mei 1985 met betrekking tot de nieuwe benadering van technische 
harmonisatie en normalisering. Tot nu toe zijn er 25 'nieuwe benadering'-richtlijnen goedgekeurd. 



PE 388.498v01-00 4/5 DT\664264NL.doc

NL

De rapporteur is van oordeel dat nader gekeken dient te worden naar de gevolgen die dit heeft 
voor de democratische controle. De factoren die bepalen of voor de 'nieuwe' of de 'oude' 
werkwijze wordt gekozen, moeten derhalve nader worden onderzocht, met name wat wordt 
verstaan onder 'niet mogelijk' en 'niet geëigend'.

Verplichtingen van marktdeelnemers (Hoofdstuk 2)

Eén van de belangrijkste punten in het voorstel voor een besluit zijn de wettelijke 
verplichtingen en verantwoordelijkheden van de marktdeelnemers (fabrikanten, 
gemachtigden, importeurs en distributeurs) die een product in de handel brengen, alsook hun 
rechten op markttoegang. In dit verband moet het fundamentele internemarktbeginsel van 
non-discriminatie tussen marktdeelnemers in de wetgeving worden opgenomen en ten volle 
door de lidstaten worden toegepast.

Daarnaast moet wetgeving die wettelijke verplichtingen aan marktdeelnemers oplegt de 
evenredigheidsregels in acht nemen, d.w.z. er dient voor te worden gezorgd dat de 
administratieve lasten die zij te dragen krijgen evenredig zijn aan de beoogde doelstellingen.

CE-markering (artikel 17)

Met het op een product aanbrengen van een CE-markering verklaart de fabrikant dat het 
product voldoet aan de fundamentele eisen in de toepasselijke 'nieuwe benadering'-richtlijnen. 
Een product met een CE-markering mag in het vrije verkeer worden gebracht in de interne 
markt. Uit recente studies is gebleken dat veel consumenten - en met name zij die laag zijn 
opgeleid - een beperkt inzicht hebben in de rol en het belang van de CE-markering op de 
producten die zij kopen4: niet zelden wordt het als een oorpsrongsaanduiding gezien of als 
bewijs dat het product door een nationale toezichthoudende instantie is getest en goedgekeurd. 
Een ander punt van kritiek op de CE-markering is het gebrek aan geloofwaardigheid: het 
komt voor dat producten met de markering toch niet aan de wetgeving voldoen. 

De rapporteur moet bekijken of dit voorstel voor een besluit het meest geschikte 
wetgevingsinstrument is voor het vergroten van de kennis van de CE-markering. Daarnaast 
moet de vraag worden beantwoord of het noodzakelijk is het vertrouwen in en de 
geloofwaardigheid van de CE-markering te vergroten. 

Aanmelding van de conformiteitsbeoordelingsinstanties (Hoofdstuk 4)

De definitie en de rol van de conformiteitsbeoordelingsinstanties moet in het kader van de 
bespreking van het voorstel voor een verordening in detail worden bekeken en beoordeeld. 

Aanmeldende autoriteiten (artikel 19)

Er dient te worden verduidelijkt of de aanmeldende autoriteit bedoeld in artikel 19 een 
onafhankelijk administratief orgaan moet zijn of juist onderdeel van het verantwoordelijke 

  
4 CE - Een studie van de kennis onder consumenten en detailhandelaren van de CE-markering. Swedish 
Reserach Institute of Trade, 2004.
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ministerie. Wildgroei van administratieve lagen moet worden vermeden; dit is slecht voor de 
bij de aanmeldingsprocedure betrokken partijen, met name voor kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Eisen voor aangemelde instanties (artikel 22)

De eisen voor de conformiteitsbeoordelingsinstantie worden in detail uiteengezet in artikel 22, 
de leden 2 t/m 11. Bekeken moet worden of deze eisen consistent en transparant zijn. 

Communautaire vrijwaringsprocedure (artikelen 36 en 37)

Dit deel betreft de risicobeoordeling en mogelijke maatregelen in het geval van legaal in de 
handel gebrachte producten die toch een risico voor de gezondheid en veiligheid van personen 
meebrengen of voor andere aspecten van de bescherming van algemene belangen. Er dienen 
zowel nationale, als communautaire vrijwaringsprocedures te worden ontwikkeld om 
consumenten en burgers het hoogst mogelijke veiligheidsniveau te waarborgen. De lidstaten 
mogen deze procedures niet misbruiken om onnodige, met de beginselen van de interne markt 
botsende marktbelemmeringen te creëren.


