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Baggrund for forslaget

Oprettelsen af det indre marked for varer er et af Det Europæiske Fællesskabs mål. I 
overensstemmelse med EF-traktaten indebærer det indre marked et område uden indre grænser med fri 
bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. 

Dette forslag fra Kommissionen har til formål at opstille fælles rammer for de eksisterende 
infrastrukturer for akkreditering med henblik på kontrol med bemyndigede organer og for 
markedstilsyn med henblik på kontrol med produkter og erhvervsdrivende.

Hovedformålet med forslaget er at sikre den frie bevægelighed for varer, som er omfattet af 
harmonisering på EU-plan. Kommissionen forventer, at dette forslag kan føre til færre uensartede 
nationale foranstaltninger i forbindelse med markedsførte produkter og større accept af og tillid til 
prøvningsrapporter og certificerings/kontrolattester. 

Kommissionen besluttede at inddele sine forslag i henholdsvis en forordning til indførelse af 
akkreditering og øget markedstilsyn og en afgørelse, som fastsætter fremtidige retsakters opbygning.
Forordningen fastsætter de overordnede rammer, der reviderer og kompletterer hele den eksisterende 
lovgivning vedrørende akkreditering og markedstilsyn. Den ændrer ikke den eksisterende EU-
lovgivning. Med afgørelsen gives der retningslinjer for lovgivninger, der fremover skal vedtages. 

Den af Kommissionen anlagte CE-mærkning fremgår ligeledes af afgørelsen, og den fastlægges i en 
fælles definition. I forordningsforslaget fastslår Kommissionen blandt andet, at formålet med dette 
forslag er at sikre tilliden…især til ordningen med CE-mærkning.

Specifikke problemer i forordningsforslaget

Det er grundlæggende positivt, at Kommissionen har til hensigt at revidere regelsættet for den nye 
metode for at sikre en bedre lovgivning og retshåndhævelse samt en præcisering af visse 
bestemmelser. De tværgående retningslinjer for anvendelse af definitionerne skal især bidrage til en 
øget forståelse og en mere sammenhængende anvendelse.

Sikring af et højere forbrugerbeskyttelsesniveau
Det fremgår klart af Kommissionens forslag, at den lægger stor vægt på den frie bevægelighed for 
varer, men denne udgør kun en af det indre markeds bærende søjler og kan kun bidrage til vækst og 
konkurrenceevne, hvis den nødvendige tillid fra forbrugerne (til produkterne) er til stede. Fjernelsen af
hindringer for erhvervslivet og opnåelsen af et gunstigere erhvervsklima for virksomhederne bør også 
altid afspejle et højere forbrugerbeskyttelsesniveau, og skabelsen/bevarelsen af høje standarder for 
forbrugernes sundhed og sikkerhed samt miljøbeskyttelse bør være centrale punkter for alle EU-
politikker. De ugentlige RAPEX-offentliggørelser giver dog til tider et andet billede, og på trods af
den retlige forpligtelse (som fremgår af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (2001/95/EF)
til kun at markedsføre sikre produkter, bliver der overalt i Europa fortsat fundet farlige produkter.

Lovgivning alene er ikke nok, og derfor skal de nødvendige redskaber til retshåndhævelse ligeledes 
udvikles og ikke mindst anvendes.

Direktivets omfang
Kommissionens nuværende forslag giver mulighed for, at bestemte politikområder udelukkes eller kan 
udelukkes fra den nye metodes anvendelsesområde (f.eks. levnedsmidler, bestanddele til 
levnedsmidler, foder). Ud over retlige problemer, som en eventuel udvidelse af disse (og muligvis 
andre) politikområder vil medføre, bør forbrugerbeskyttelsesområdet også nævnes, eftersom det på 
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følsomme og sundhedsrelevante områder er vanskeligt at sikre og opretholde et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau alene gennem tekniske standarder, (her henvises der til det meget 
indviklede system for kosmetikdirektivet, som reguleres gennem reguleringen af sundhedsrelevante 
stoffer). 

I Kommissionens forslag er tjenesteydelser ikke omfattet af anvendelsesområdet for forordningen.

Akkreditering og overensstemmelsesvurdering
Hidtil er akkreditering ikke blevet reguleret på fællesskabsplan, men blev og bliver derimod foretaget 
af hver enkelt medlemsstat. Medlemsstaterne har dermed udviklet forskellige (og afvigende) systemer 
og akkrediteringsordninger. Dette forslag til forordning foreslår en ensartet ramme for akkreditering 
og fastlægger principper på fællesskabsplan for den praktiske udførelse og tilrettelæggelse af 
akkrediteringsarbejdet.

Det skal bemærkes, at akkrediteringen fortsat skal reguleres af medlemsstaterne, og konkurrence
mellem akkrediteringsorganerne bør også udelukkes. Ud over nogle få undtagelser bliver det også 
foreslået, at de bemyndigende organer (i forbindelse med en akkreditering) henvender sig til deres 
respektive nationale akkrediteringsorganer. 

Et vigtigt område bliver kun nævnt ganske kort i forordningen – hvad sker der, når nationale 
akkrediteringsorganer ikke eller kun delvist lever op til deres ansvar? Det fastsættes derved, at 
medlemsstaterne bør være eneansvarlige for at afhjælpe overtrædelser og mangler.

Den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) rolle
Med henblik på EA’s fremtidige rolle, som er beskrevet i forslaget til forordning, er det stadig 
nødvendigt at afklare en række punkter, idet det på den ene side kan fastslås, at Kommissionen 
overgiver omfattende ansvarsområder til EA, (som går så vidt, at EA som privat organisation kan stille 
vidtrækkende krav til medlemsstaterne), og på den anden side er Kommissionens (og 
medlemsstaternes) beføjelser og kontrolinstrumenter over for EA ikke defineret klart nok. Behovet for 
at tydeliggøre dette omfatter også den fremtidige finansiering af de aktiviteter, der er overdraget til 
EA.

Markedstilsyn og toldmyndigheder
I de seneste år er det blevet bemærket, at de kompetente myndigheder (for markedstilsyn og -
overvågning) i medlemsstaterne gradvist har foretaget nedskæringer i medarbejderstaben. Dette har 
bevirket, at markedstilsynet igennem længere tid har været mere efterfølgende end forebyggende. Med 
Kommissionens forslag til forordning ville byrden i forbindelse med markedstilsyn blive endnu større.  

Kommissionen er ikke i stand til effektivt at undersøge, om og hvorledes medlemsstaterne lever op til 
deres forpligtelse til at føre markedstilsyn, og i dette forslag til forordning gives der heller ikke forslag 
til nye eller bedre kontrolmekanismer og -instrumenter. Så længe karakteren og omfanget af 
markedstilsynet samt karakteren og omfanget af medlemsstaternes sanktioner ikke nærmer sig 
hinanden på EU-plan og ikke konkretiseres, bliver det vanskeligt at opnå og sikre et fælles 
kvalitetsniveau for produktsikkerheden på det indre marked. 
 
Nationale organers forpligtelser
Dette forslag vil give medlemsstaterne omfattende beføjelser gennem deres nationale 
akkrediteringsorganer, markedstilsynsorganer og toldmyndigheder. Udøvelsen af disse beføjelser vil 
have stor betydning ikke kun for forbrugerne, men også for individuelle økonomiske aktører. Forslaget 
berører aspektet vedrørende finansielle ressourcer i de tilfælde, hvor beføjelserne ikke er udøvet 
korrekt eller overhovedet ikke er udøvet, men forslaget berører kun dette delvist og præciserer ikke, 
hvilke ressourcer der kan anvendes.  
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Ressourcer til risikovurdering
For at øge forbrugernes produktsikkerhed på det indre marked er det nødvendigt at styrke ressourcerne 
til risikovurdering. 

På fællesskabsplan findes der allerede positive eksempler på opbygning og udnyttelse af ressourcer til 
fælles risikovurdering. Sådanne bestræbelser kan for øjeblikket eksempelvis ses inden for områder 
som fødevaresikkerhed (EFSA), søfartssikkerhed (EMSA) og luftfartssikkerhed (EASA). 


