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BEKNOPTE MOTIVERING

Het ontwerpbesluit voor een nieuw rechtskader zou moeten worden verworpen. Het is niet 
geschikt om een harmonisatie van de eisen voor het in de handel van producten op de interne 
markt tot stand te brengen. Doel van het voorstel is dat de communautaire instellingen zich 
met het oog op toekomstige wetgeving betreffende de interne markt op het gebied van de 
zogenoemde "old and new approach" zelf verplichtingen opleggen. In juridisch opzicht zijn
dergelijke verplichtingen echter niet bindend. De EU-instellingen kunnen zonder meer bij 
iedere herziening van geldende dan wel de invoering van nieuwe regelingen betreffende de 
interne markt bepalingen vaststellen die van dit besluit afwijken. Indien het besluit echter 
geen bindende werking voor de communautaire wetgever kan hebben, zou omwille van de 
rechtszekerheid ook moeten worden voorkomen dat een dergelijk indruk ontstaat. Zo niet, 
zouden zich bij de tenuitvoerlegging aanzienlijke problemen kunnen voordoen.

Tegen deze achtergrond is niet duidelijk welke toegevoegde waarde het ontwerpbesluit ten 
opzichte van de vigerende rechtssituatie heeft. Inhoudelijk behelst het feitelijk niet meer dan 
dat aanbevelingen aan de wetgever kunnen worden gedaan om in de toekomst bepalingen
betreffende de interne markt op bepaalde wijze te reguleren. Dergelijke aanbevelingen werden 
tot dusver in de "Guide to the implementation of directives based on the New Approach and 
Global Approach" (Commissie, Brussel 2000) vastgelegd.

Het lijkt buiten verhouding dat de wetgevende organen zich in een grootscheepse 
medebeslissingsprocedure met het onderhavige ontwerpbesluit dienen bezig te houden. Indien 
het doel van het op 14 februari 2007 voorgelegde pakket voor de interne markt erin bestaat
horizontaal een zo groot mogelijke harmonisatie van alle voor de interne markt relevante 
sectoren tot stand te brengen, dan zou die harmonisatie alle relevante sectoren meteen en 
rechtstreeks moeten bestrijken. Derhalve had de Commissie in eerste instantie ook in haar 
interne ontwerp van 6 september 2006, "A horizontal legislative approach to the 
harmonisation of legislation on industrial products" (N 560 - 1 EN) alleen maar voorzien in 
een wetgevingsvoorstel met rechtstreekse gevolgen voor het vigerende recht.

Het onderhavige ontwerpbesluit staat haaks op het streven van alle communautaire organen 
naar verbeterde en vereenvoudigde wetgeving. Het voorgelegde initiatief doet de indruk 
ontstaan dat de wetgevende organen zich over een in deze vorm overbodig en ook onduidelijk 
ontwerpbesluit moeten uitspreken. Zo is bijvoorbeeld het toepassingsgebied onduidelijk en 
maakt de formulering van de uitzonderingen een willekeurige indruk (artikel 1).

Om deze redenen dient het ontwerpbesluit te worden verworpen. Elementen ervan zouden in 
het "voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van 
producten" (COM(2007)0037) moeten worden opgenomen. 

******

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming voor te stellen het voorstel 
van de Commissie te verwerpen.
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