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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til afgørelse om fælles rammer bør forkastes. Det er ikke egnet som middel til at 
opnå en harmonisering af kravene til markedsføring af produkter på det indre marked. 
Formålet med forslaget er at forpligte EU-institutionerne selv med henblik på kommende 
lovgivning vedrørende det indre marked i forbindelse med den såkaldte "gamle og nye 
metode". Juridisk kan en tilsvarende bindende virkning imidlertid ikke opstå. EU-
institutionerne kan ved enhver revision af gældende eller indførelse af nye bestemmelser for 
det indre marked udstede forskrifter, som afviger fra denne afgørelse. Men når der ikke i kraft 
af afgørelsen kan etableres nogen bindende virkning for fællesskabslovgiveren, skal det også 
af hensyn til retssikkerheden undgås, at der skabes indtryk af, at det er tilfældet. Ellers kunne 
der opstå betydelige problemer ved gennemførelsen.

På den baggrund fremgår det ikke klart, at forslaget til afgørelse har nogen merværdi i forhold 
til gældende ret. Rent indholdsmæssigt rækker det sagligt ikke længere end til at rette 
henstillinger til lovgiveren om fremover at regulere krav til det indre marked på en bestemt 
måde. Sådanne henstillinger er hidtil blevet samlet i vejledningen til gennemførelse af 
direktiver, der er udformet efter den nye og den samlede metode, (Kommissionen, Bruxelles, 
2000).

Det må betragtes som et uforholdsmæssigt skridt at inddrage lovgivningsorganerne i en 
ressourcekrævende fælles beslutningsprocedure til behandling af det foreliggende forslag til 
afgørelse. Såfremt formålet med den pakke for det indre marked, der forelagdes den 14. 
februar 2007, er horisontalt at opnå en så vidtrækkende harmonisering som muligt for alle 
sektorer, der er relevante for det indre marked, bør en sådan harmonisering gælde omgående 
og direkte for alle relevante sektorer. Derfor havde Kommissionen i første omgang da også i 
sit interne udkast af 6. september 2006: A horizontal legislative approach to the harmonisation 
of legislation on industrial products (N 560 - 1 EN) koncentreret sig om ét enkelt
lovgivningsforslag, som skulle have direkte virkning på den gældende ret.

Det foreliggende forslag til afgørelse strider imod alle EU-institutioners bestræbelser på at 
opnå en bedre og forenklet lovgivning. Det aktuelle initiativ giver indtryk af, at 
lovgivningsorganerne skal forelægges et forslag til afgørelse, der i denne form er overflødigt 
og desuden uklart. Således er f.eks. anvendelsesområdet uklart, og formuleringen af 
undtagelserne må siges at være vilkårlig (artikel 1).

Af disse grunde bør forslaget til afgørelse forkastes. Nogle elementer i det foreliggende 
forslag til afgørelse bør indarbejdes i forslaget til forordning om akkrediterings- og 
markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring af produkter (KOM(2007)0037).

******

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at foreslå forkastelse af 
Kommissionens forslag.


