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Forord

I 2000 lancerede Den Europæiske Union Lissabon-strategien - 
en ambitiøs reformdagsorden, der sigtede mod at gøre EU til 
den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede 
økonomi i verden inden 2010. Halvvejs, i 2005, foreslog Kom-
missionen en ny indfaldsvinkel til denne strategi, hvor der fo-
kuseres på vækst og beskæftigelse. Kommissionen så en for-
bedring af EU-lovgivningen og den nationale lovgivning med 
henblik på at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst, 
som en central udfordring i denne henseende.

En af de vanskeligste og samtidig vigtigste opgaver i forbin-
delse med forvaltningen af det indre marked består i at forhin-
dre, at der indføres tekniske forskrifter og standarder på natio-
nalt plan, der skaber nye handelshindringer. Tyve år efter dets 
ikrafttræden har direktivet om informationsprocedurer (direk-
tiv 83/189/EØF, kodificeret ved direktiv 98/34/EF), vist sig at
være et vigtigt instrument for det indre marked.

Ordningen, der indførtes ved det oprindelige direktiv 83/189/
EØF, er baseret på en aftale mellem medlemsstaterne om at un-
derrette og høre hinanden og Kommissionen, inden de indfø-
rer tekniske forskrifter, og ændre deres udkast, hvis dette viser 
sig at være nødvendigt. Gennem åbenhed og udveksling af op-
lysninger allerede ved udformningen af forslagene til lovgiv-
ning er medlemsstaterne blevet enige om at forhindre, at der 
opstår nye hindringer for det indre marked.

Man indførte derfor en undersøgelsesprocedure forud for ved-
tagelsen for alle udkast til tekniske forskrifter og standarder 
vedrørende produkter, og denne er gradvis blevet udvidet. 
Kommissionen, medlemsstaterne, erhvervslivet og enkeltper-
soner har nu frit indblik i de tekniske aktiviteter, hvilket giver 
dem mulighed for at fjerne årsagerne til enhver hindring for
varernes frie bevægelighed.

Gennem de forgangne 20 år er direktivets dækningsområde 
gradvis blevet udvidet til at omfatte alle produkter fra industri, 
landbrug og fiskeri. Med direktiv 98/48/EF blev systemet udvi-
det til også at omfatte informationssamfundets tjenester, idet 
man følte, at der var behov for en mekanisme til overvågning af 
dette nye område i hastig udvikling og samtidig give såvel de 
erhvervsdrivende som medlemsstaterne størst mulig frihed til 
at forebygge hindringer af den teknologiske udvikling inden 
for denne sektor.

Proceduren bidrager til anvendelsen af subsidiaritetsprincip-
pet, både ved at skabe mulighed for forbedringer af den natio-
nale lovgivning og ved at identificere områder, hvor der virkelig
er behov for harmonisering. Beslutningsprocessen kan således 
gennemføres på det mest hensigtsmæssige niveau og give 
mulighed for en decentralisering, der sikrer mangfoldigheden 
blandt politiske, kulturelle og regionale traditioner. Direktivet 
har givet indblik i nationale lovgivningsinitiativer, ført til opret-
telsen af et forum for konkrete diskussioner, banet vejen for en 
fælles indsats med det formål at styrke det indre marked og har 
for nylig bidraget til indførelsen af det udvidede indre marked 
bestående af 25 medlemsstater.

Desuden er mekanismen et værktøj, der sikrer en bedre regule-
ring, idet de forskellige kompetente myndigheder, både på fælles-
skabsplan og på nationalt plan, kan foregribe problemerne og 
dermed undgå bekostelige og kontroversielle overtrædelsespro-
cedurer, som først kan iværksættes efterfølgende. Udveksling og 
indsamling af information er også en effektiv metode til sikring af,
at bedste praksis på nationalt plan bliver videreformidlet og be-
nyttet som model for andre reguleringsinitiativer.

Efter en rapport fra Kommissionen fra 2002, hvori man analyse-
rer hindringer for friheden til at levere tjenester og den frie 
etableringsret på det indre marked1, arbejder Kommissionens 
tjenestegrene på en mulig udvidelse af direktiv 98/34, så det 

1 KOM(2002)0441.
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kommer til at omfatte andre tjenester end informationssam-
fundets tjenester.

Såvel erhvervslivet som Kommissionen og medlemsstaterne er 
involveret i informationsproceduren. Ud over muligheden for 
at gennemgå lovgivningen i deres egne lande får virksomhe-
derne i medlemsstaterne mulighed for at gennemgå forslag til 
lovgivning i lande, som de eksporterer til eller ønsker at ekspor-
tere til, eller hvor de leverer eller ønsker at levere informations-
samfundets tjenester. De kan således planlægge en tilpasning 
af deres produkter eller tjenester til de nye krav. De kan ligele-
des identificere protektionistiske elementer i forslagene og for-
anledige dem fjernet.

For at kunne drage fuld nytte af systemet skal erhvervslivet 
derfor vide, hvordan det fungerer, og hvordan det får adgang 
til de anmeldte tekster. Dette kan ske gennem et besøg i vores 
offentlige database på følgende adresse: http://europa.eu.int/
comm/enterprise/tris.

Denne brochure er et ud af en række initiativer fra Kommissio-
nens side, der har til formål at bringe fællesskabslovgivningen 
tættere på brugerne. Det er mit håb, at denne publikation vil 
bidrage til at lette den informationsudveksling og dialog og 
det samarbejde, der danner grundlag for en ny fællesskabskul-
tur.

 Sabine Lecrenier
 Kontorchef
 Generaldirektoratet for Erhvervspolitik
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Indledning: Direktiv 98/34/EF, et instrument 
for åbenhed i det indre markeds tjeneste

Først i 1980’erne lancerede Kommissionen med udgangspunkt 
i den såkaldte ”Cassis de Dijon”-dom fra Domstolen en ny poli-
tik med henblik på at gennemføre det indre marked ud fra tre 
grundprincipper:

– Medlemsstaterne skal acceptere produkter, der er fremstillet 
i henhold til lovgivningen i resten af Fællesskabet (”gensidig 
anerkendelse”);

– Harmoniseringen begrænses til væsentlige økonomiske sek-
torer, navnlig sundhed, sikkerhed og miljø;

– Overvågning af nationale bestemmelser baseret på forebyg-
gelse.

Siden 1984 har der i henhold til direktiv 83/189/EØF2, som efter 
kodificering senere blev til direktiv 98/34/EF3, været fastlagt en 
forebyggelsesmekanisme, hvis dækningsområde gradvist er 
blevet udvidet.

I dag har Den Europæiske Unions medlemsstater pligt til at give 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om 
alle tekniske forskrifter vedrørende produkter og informations-
samfundets tjenester, før de indføres i national lovgivning.

Princippet var revolutionerende på daværende tidspunkt og er 
det fortsat - i en sådan grad, at Kommissionen er i færd med at 
undersøge, om det kan udvides til andre områder.

Informationsudvekslingen sker i henhold til en todelt procedure, 
hvor direktivet opdeles i to adskilte dele, der supplerer hinanden.

Første del vedrører proceduren for fremsendelse af information 
om nye nationale initiativer, der efter planen skal føre til udar-
bejdelse af nationale standarder, mellem nationale standardi-
seringsorganer, europæiske standardiseringsorganer, CEN 
(Den Europæiske Standardiseringsorganisation), CENELEC (Den 
Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering) og ETSI 
(Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunika-
tion) samt Europa-Kommissionen. Kommissionen har givet de 
europæiske standardiseringsorganer ansvaret for at gennem-
føre proceduren gennem en årlig kontrakt.

Anden del af direktivet er rettet til medlemsstaterne, som har 
accepteret at deltage i et gensidigt system for gennemsigtig-
hed og overvågning på reguleringsområdet. Initiativet var ny-
skabende på flere måder:

– Systemet er forebyggende: Der udveksles oplysninger, når 
de tekniske forskrifter vedrørende produkter eller forskrifter 
om informationssamfundets tjenester endnu er på forslags-
stadiet og kan ændres med henblik på at sikre overholdelsen 
af principperne for det indre marked.

– Det er ikke kun Kommissionen, der kan gennemgå og over-
våge teksterne gennem brug af status quo-perioder, men 
også alle medlemsstaterne. Disse har erkendt fordelene ved 
en procedure, der giver mulighed for gensidig indflydelse på 
deres respektive lovgivningsprocesser. I selve traktaten gives 
medlemsstaterne kun mulighed for efterfølgende overvåg-
ning gennem brug af de mere besværlige overtrædelsespro-
cedurer, der sjældent anvendes medlemsstater imellem.

– Systemet gør det også muligt at lægge forslag til national 
lovgivning på is i en vis periode for at lette drøftelserne om 
de pågældende spørgsmål på fællesskabsplan i lyset af har-
moniseringsinitiativer. Ved hjælp af denne observation af 

2 Direktiv af 28. marts 1983. EFT L 109, 26.4.1983, s. 8.
3 Direktiv af 22. juni 1998. EFT L 204, 21.7.1998, s. 37.
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lovgivningen bliver det også lettere at identificere de reelle
behov for harmonisering.

Systemet kom kun langsomt i gang, men er nu kommet op i 
fart og har givet Kommissionen, medlemsstaterne og virksom-
hederne et indblik i de nationale myndigheders og standardi-
seringsorganers aktiviteter på det tekniske område (bestem-
melser vedrørende produkters sammensætning, mærkning, 
navngivning, prøvning osv. samt bestemmelser vedrørende 
produkternes livscyklus frem til bortskaffelsen). Direktivets
dækningsområde er gradvist blevet udvidet, så det nu omfat-
ter alle landbrugs- og industriprodukter, og der tages hensyn 
til et stadigt stigende antal bestemmelser, navnlig for at forhin-
dre foranstaltninger, der indirekte kræver overholdelse af tek-
niske specifikationer, i at smutte gennem nettet. I 1998 blev
proceduren gennem direktiv 98/48/EF udvidet til også at om-
fatte informationssamfundets tjenester.4

Direktivets geografiske dækningsområde blev også gradvist
udvidet. Direktiv 98/34/EF, som allerede er blevet anvendt 
delvist i EFTA-landene siden 1990,5 er ligeledes delvis blev ud-
videt til at omfatte Tyrkiet i henhold til associeringsaftalen 
med Tyrkiet6. Direktivet har også fungeret som model for en 
konvention vedtaget af Europarådet7.Anvendelsen af infor-
mationsproceduren har givet anledning nye former for prak-
sis. Der har udviklet sig en hel filosofi for informationsudveks-
ling, dialog og samarbejde mellem medlemsstaterne. 
Mekanismen har også vist sig at være et fantastisk værktøj til 

benchmarking, som giver medlemsstaterne mulighed for at 
udnytte deres partneres idéer til at løse fælles problemer ved-
rørende tekniske forskrifter, navnlig inden for sektorer, der 
først er blevet reguleret for nylig såsom gmo’er, domænenav-
ne og genterapi.

Kommissionen anvender desuden direktiv 98/34/EF som un-
dervisningsmateriale med henblik på at justere medlemssta-
ternes lovgivningsstil.

Ved hjælp af dette instrument lykkes det ikke blot Kommissio-
nen at fjerne bestemmelser, der strider mod fællesskabslovgiv-
ningen, men det bidrager ligeledes til udformning af bestem-
melser, der skal medtages i den nationale lovgivning for at 
sikre, at de erhvervsdrivende informeres fuldt ud om deres ret-
tigheder, og giver mulighed for den praktiske anvendelse af 
princippet om ”gensidig anerkendelse”, der er indeholdt i De 
Europæiske Fællesskabers Domstols fortolkning af traktatens 
artikel 28 ff.

I henhold til dette princip skal de enkelte medlemsstater accep-
tere, at alle produkter, der lovligt fremstilles eller markedsføres i 
en anden medlemsstat, kan sælges på deres område på betin-
gelse af, at produkterne sikrer et beskyttelsesniveau, der er i 
overensstemmelse med medlemsstatens legitime interesser 
vedrørende sikkerhed og sundhed. Følgen af denne accept af 
produkter fra resten af Fællesskabet - som gennem aftalen om 
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde udvides til 

4 Direktiv 83/189/EØF blev navnlig ændret ved Rådets direktiv 88/182/EØF af 22. marts 1988 (EFT L 81, 26.3.1988, s. 75) og ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/10/EF af 23. marts 1994 (EFT L 100, 19.4.1994, s. 30). Direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 kodificerede direktiv 83/189/EØF og alle efterfølgende æn-
dringer heraf, mens direktiv 98/34/EF blev ændret ved 98/48/EF af 20. juli 1998.

5 Aftalen mellem medlemsstaterne i EFTA og EØF om en procedure for udveksling af informationer om tekniske forskrifter trådte i kraft i november 1990. Aftalen 
om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der trådte i kraft den 1. januar 1994, omfatter ligeledes direktiv 83/189/EØF med de nødvendige tilpas-
ninger. Selv om Schweiz ikke har underskrevet denne aftale, anvender dette land fortsat proceduren for udveksling af information.

6 Aftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet (EFT C Bind 16 nr. C 113, 24.12.1973, engelsk version) og af-
gørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet af 22. december 1995 om iværksættelse af slutfasen af toldunionen (EFT L 39, 13.12.1996, s. 1).

7 Europarådets konvention nr. 180 om information og juridisk samarbejde vedrørende ”informationssamfundets tjenester”.



12

produkter fra de EFTA-lande, der har underskrevet aftalen8 - er 
gensidig anerkendelse af bestemmelserne vedrørende udform-
ning, fremstilling og prøvning af produkter samt de anvendte 
procedurer for overensstemmelsesvurderinger. Medlemsstater-
ne og Kommissionen underrettes om disse bestemmelser gen-
nem proceduren for informationsudveksling i henhold til direk-
tiv 98/34/EF.

Desuden fortolkes bestemmelserne i afgørelse nr. 1/95 i over-
ensstemmelse med de relevante afgørelser fra De Europæiske 
Fællesskabers Domstol vedrørende EF-traktatens bestemmel-
ser, navnlig artikel 28-30, med hensyn til deres indførelse og 
anvendelse på produkter, der er omfattet af toldunionen. Afgø-
relsen er truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 22. decem-
ber 1995 om iværksættelse af slutfasen af toldunionen9, som 
giver mulighed for at afskaffe kvantitative restriktioner eller for-
anstaltninger med tilsvarende virkning mellem EU og Tyrkiet.

Gennem udvidelsen af informationsprocedurens dæknings-
område til bestemmelserne vedrørende informationssamfun-
dets tjenester har direktiv 98/34/EF siden august 1999 forebyg-
get indførelsen af nye hindringer for den frie etableringsret og 
fri bevægelighed for informationssamfundets tjenester gen-
nem en mekanisme til analyse af, hvorvidt nye nationale lov-
givningsbestemmelser på dette område er i overensstemmelse 
med EF-traktatens artikel 43 og 49.

I henhold til retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Dom-
stol kræves det i artikel 43 og 49 i traktaten, at restriktioner skal 
fjernes, dvs. alle ”foranstaltninger, der kan begrænse eller gøre 

udøvelsen af [sådanne] friheder mindre attraktiv” (etableringsfri-
hed og frihed til at udbyde tjenester)10.

For at kunne anerkendes som en undtagelse fra de grundlæg-
gende friheder på det indre marked på et ikke-harmoniseret 
område skal en national restriktion i henhold til denne rets-
praksis være i overensstemmelse med principperne om ikke-
diskriminering, nødvendighed og proportionalitet.11

Navnlig hvad angår friheden til at udbyde tjenester, betyder 
dette følgende:

Nationale bestemmelser, der ikke tager hensyn til krav, som en 
erhvervsdrivende allerede opfylder i den medlemsstat, hvor 
vedkommende er etableret, og hvorfra vedkommende udby-
der sine tjenester12, må anses for en uforholdsmæssig restrikti-
on og således være ulovlige i henhold til fællesskabsretten, når 
den pågældende tjeneste, som det ofte er tilfældet for infor-
mationssamfundets tjenester, leveres, uden at udbyderen nød-
vendigvis behøver at opholde sig på den medlemsstats områ-
de, hvor tjenesten leveres.13

Ved gennemgangen af de nationale forslag til bestemmelser 
vedrørende informationssamfundets tjenester har Kommissio-
nens overordnede målsætning derfor været f.eks. – idet den er 
baseret på Domstolens Sagslovgivning – at modsætte sig et-
hvert nationalt lovgivningsforslag, der har til formål at indføre 
generelle, eksterritoriale juridiske ordninger, hvor der ikke skel-
nes mellem erhvervsdrivende, der er hjemmehørende i den 
anmeldende medlemsstat, og erhvervsdrivende, der ønsker at 

8 Det skal påpeges, at de relevante bestemmelser i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kun vedrører ”produkter med oprindelse i de 
kontraherende parter” og dermed ikke produkter, der blot markedsføres der.

9 EFT L 35, 13.2.1996, s. 1.
10 Sag C-439/99 Kommissionen mod Italien - ”Messer, udstillinger og markeder” [2002] Sml. I-305.
11 Sag C-76/90 ”Dennemeyer” [1991] Sml. I-4221; Sag C-369/96 ”Arblade” [1999] Sml. I-8453 og Sag C-55/94 ”Gebhard” [1995] Sml. I-4165.
12 Se ”Arblade”-dommen, som citeres ovenfor, fodnote 11.
13 Jf. ”Dennemeyer”-dommen, som citeres ovenfor, fodnote 11.
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levere tjenester i en sådan medlemsstat uden at være hjemme-
hørende der. Kommissionen har også sørget for, at planlagte 
nationale bestemmelser ikke medfører unødvendige eller ufor-
holdsmæssige juridiske eller administrative udgifter for de er-
hvervsdrivende og eventuelt for brugerne idet den er baseret 
på Domstolens Sagslovgivning.

For at sikre en effektiv gennemførelse af direktivet skal alle aktø-
rer - nationale myndigheder, standardiseringsorganer og er-
hvervsdrivende i Den Europæiske Union - have en grundig for-
ståelse af direktivets bestemmelser og således være fuldstændig 
klar over deres rettigheder og forpligtelser. Dette er så meget 

14 Sag C-194/94 “CIA Security” [1996] Sml. I-2201.

desto vigtigere, siden Domstolen i april 1996 fastslog princippet 
om, at manglende overholdelse af informationspligten betyder, 
at de pågældende tekniske forskrifter ikke finder anvendelse og
dermed ikke kan håndhæves over for enkeltpersoner.14

Formålet med denne brochure er at informere alle aktører - og 
navnlig europæiske producenter og udbydere af informations-
samfundets tjenester - om formålet med, indholdet af og dæk-
ningsområdet for et nøgleinstrument for fællesskabslovgivnin-
gen, der sigter mod at afskaffe årsagen til tekniske hindringer for
varernes fri bevægelighed, fri etableringsret og frihed til at ud-
byde informationssamfundets tjenester på det indre marked.





Kapitel I

Direktivets dækningsområde
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Kapitel I: Direktivets dækningsområde

I artikel 1 defineres betydningen af en række centrale begreber,
som anvendes i direktivets bestemmelser. Denne terminologiske 
og semantiske præcisering er vigtig for forståelsen af teksten og 
udgør samtidig en definition af direktivets dækningsområde.

Direktivets dækningsområde

Artikel 1

I dette direktiv forstås ved:

1) ”produkt”: alle produkter, der fremstilles industrielt, og alle land-
brugsprodukter, herunder også fiskeriprodukter;

Dækningsområdet for den oprindelige udgave af direktivet 
(dvs. 83/189/EØF) omfattede ikke kosmetiske midler i den i di-
rektiv 76/768/EØF15 anvendte betydning, lægemidler i den i 
direktiv 65/65/EØF16 anvendte betydning, produkter beregnet 
til konsum og dyrefoder samt landbrugsvarer.17

Direktivets dækningsområde er blevet udvidet, da den praktiske 
anvendelse af informationsproceduren viste, at talrige nationale 
forskrifter og standarder, der betød hindringer for samhandelen in-
den for Fællesskabet, ikke var blevet overvåget af Kommissionen og 
medlemsstaterne, fordi nogle produkter ikke var omfattet.

Med henblik på at præcisere den meget brede definition, der an-
vendes i dag, er det værd at erindre om, at Domstolen medtog 
følgende under bestemmelserne vedrørende fri bevægelighed 

for varer i henhold til artikel 28 i traktaten: produkter, der kan 
vurderes i beløb, og som dermed kan danne grundlag for kom-
mercielle transaktioner.18 I denne forbindelse fastslog Domsto-
len, at affald, uanset om det kan genanvendes eller ej, skal be-
tragtes som et produkt, hvis bevægelighed i princippet ikke bør 
forhindres.19 Det vil være hensigtsmæssigt at tage højde for det-
te ved fastlæggelsen af direktivets dækningsområde.

2) ”tjeneste”: enhver tjeneste i informationssamfundet, dvs. enhver 
tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og som teleformidles ad 
elektronisk vej på individuel anmodning fra en tjenestemodtager.

Med henblik på denne definition forstås ved

- ”teleformidling”: at en tjeneste ydes, uden at parterne er til stede 
samtidig

- ”ad elektronisk vej”: at en tjeneste fra afsendelsesstedet sendes og 
på bestemmelsesstedet modtages ved hjælp af elektronisk data-
behandlingsudstyr (herunder digital komprimering) og datalag-
ringsudstyr, og som udelukkende sendes, rutes og modtages via 
tråd, radio, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler

- ”på individuel anmodning fra en tjenestemodtager”: at en tje-
neste ydes ved transmission af data på individuel anmodning.

En vejledende liste over tjenester, der ikke er omfattet af denne de-
finition, findes i bilag V.

Direktivet gælder ikke tjenester i forbindelse med

-  radiospredning

15 EFT L 262 af 29.9.1976, s. 169.
16 Ophævet ved direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler. EFT L 311, 28.11.2001, s. 67.
17 I henhold til betydningen i den tidligere artikel 38, stk. 1, i traktaten (i dag artikel 33, stk. 1, i traktaten).
18 Sag 7/68 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Italien [1968] Sml. 617.
19 Sag 2/90 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien [1992] Sml. I-4431.
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- tv-radiospredning som omhandlet i artikel 1, litra a), i direktiv 
89/552/EØF.

Det skal understreges, at medtagelsen af informationssamfun-
dets tjenester udgør en meget væsentlig udvidelse af direkti-
vets dækningsområde, så det er på højde med de seneste ud-
viklingstendenser inden for den internationale samhandel. Når 
man skal afgøre, hvorvidt en aktivitet er omfattet af definitio-
nen af informationssamfundets tjenester, må man først kon-
trollere, hvorvidt den pågældende aktivitet udgør en ”tjeneste” 
i henhold til fællesskabsretten.

I henhold til retspraksis ved Domstolen er ”tjenester” en tje-
neste, der normalt leveres mod betaling. Domstolen fast-
slog, at ”det væsentlige kendetegn ved betalingen [findes] i 
det forhold, at den udgør det økonomiske modstykke til 
tjenesteydelsen”.20 Et sådant kendetegn gør sig ikke gælden-
de for de aktiviteter, som staten udfører uden beregning in-
den for rammerne af sine opgaver, navnlig på det sociale, 
kulturelle, uddannelsesmæssige og retlige område.

Dernæst er det nødvendigt at kontrollere, hvorvidt tjenesten i 
henhold til direktivets definition er en af ”informationssamfun-
dets tjenester”. I henhold til direktivets artikel 1, stk. 2, er infor-
mationssamfundets tjenester tjenester, der: ”teleformidles”, ”ad 
elektronisk vej” og ”på individuel anmodning fra en tjeneste-
modtager”.

Begrebet ”teleformidles” vedrører situationer, hvor tjenesten 
leveres ved hjælp af teknikker til telekommunikation, og som 
derfor er kendetegnet ved, at parterne (dvs. tjenesteudbyde-
ren og modtageren) ikke er fysisk til stede på samme tid.

Udtrykket ”ad elektronisk vej” betyder tjenester, hvis bestand-
dele afsendes, overføres og modtages inden for et elektronisk 
netværk. Tjenesten skal overføres fra startpunktet til modtagel-
sespunktet ved hjælp af elektronisk (behandling og lagring) 
udstyr og ved hjælp af telekommunikation.

Endelig skal tjenesten leveres ved dataoverførsel på individuel 
anmodning. Dette udgør det element af interaktivitet, som 
kendetegner informationssamfundets tjenester, og adskiller 
dem fra andre tjenester, der afsendes, uden at der er behov for 
en forespørgsel fra modtageren. Derfor specificeres det i artikel
1, at direktivet ikke finder anvendelse på tv-radiospredning
som omhandlet af direktiv 89/552/EØF21 (ændret ved direktiv 
97/36/EF22, direktivet om fjernsyn uden grænser)23.

Af eksempler, som er omfattet af direktivet, kan nævnes online-
informationstjenester af generel karakter (aviser, databaser 
osv.), teleovervågningsaktiviteter, interaktivt teleindkøb, elek-
tronisk post, onlinereservation af flybilletter, professionelle on-
linetjenesteydelser (adgang til databaser, diagnosticering 
osv.).

3) ”teknisk specifikation”: en specifikation, der indeholdes i et do-
kument, som fastlægger karakteristika for et produkt, som f.eks. 
kvalitet, brugsegenskaber, sikkerhed, dimensioner, herunder for-
skrifter for varen vedrørende handelsmæssig betegnelse, termino-
logi, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballering, 
mærkning eller etikettering samt procedurer for overensstemmel-
sesvurdering.

Udtrykket»teknisk specifikation” dækker ligeledes fremstillingsme-
toder og processer vedrørende landbrugsvarer i henhold til trakta-

20 Sag C-109/92 ”Wirth” [1993] Sml. I-6447.
21 Direktiv af 3. oktober 1989, EFT L 298, 17.10.1989, s. 23.
22 Direktiv af 30. juni 1997, EFT L 202, 30.7.1997, s. 60.
23 I ”Mediakabel”-dommen af 2. juni 2005, Sag C-89/04, endnu ikke offentliggjort, bekræftede Domstolen, at videoprogrammer bestilt direkte til brugerens tv

(near video on demand) ikke er en af informationssamfundets tjenester, da den ikke leveres gennem teleformidling.
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tens artikel 38, stk. 1, produkter beregnet til konsum og dyrefoder 
samt lægemidler som defineret i artikel 1 i direktiv 65/65/EØF), samt 
fremstillingsmetoder og processer vedrørende de øvrige produkter, 
når de har indvirkning på produkternes karakteristika.

I denne bestemmelse defineres begrebet teknisk specifikation,
en generisk betegnelse, der omfatter såvel standarder som tek-
niske forskrifter.

Det slås fast, at dokumentet med den tekniske specifikation in-
deholder en definition af ”karakteristika for et produkt”. De an-
førte eksempler er ikke udtømmende. Man kunne have tilføjet 
produktets sammensætning, form, vægt, udseende, ydelse, le-
vetid, energiforbrug osv.

Specifikationen kan tjene en række forskellige formål: f.eks. be-
skyttelse af forbrugeren, af miljøet, befolkningens sundhed og 
sikkerhed, standardisering af produktionen, forbedring af kva-
liteten, retfærdige kommercielle transaktioner, opretholdelse 
af den offentlige orden.

I den oprindelige udgave af direktivet var definitionen af en
teknisk specifikation begrænset til de krævede karakteristika
ved produktet. Udvidelsen af begrebet teknisk specifikation til
at omfatte produktionsprocesser og -metoder skete i to tempi: 
først i 1988 (ved direktiv 88/182/EØF) for landbrugsprodukter, 
produkter til konsum og dyrefoder samt lægemidler på tids-
punktet for deres medtagelse i direktivets dækningsområde; 
senere i 1994 (ved direktiv 94/10/EF) for øvrige produkter med 
henblik på at sikre konsekvens.

For så vidt angår landbrugsprodukter, produkter til konsum og dy-
refoder samt lægemidler, påvirker produktionsmetoder og -pro-
cesser normalt selve produktet (f.eks. pligten til at vaccinere køer, 
før de sælges. Dette er ikke altid tilfældet inden for de øvrige pro-
duktsektorer, og her indføres der ved direktivet et informations-
krav vedrørende de relevante produktionsmetoder og -processer 
med en specifik undtagelse for bestemmelser vedrørende arbej-
dets tilrettelæggelse, der ikke påvirker produkterne.

Prøvning og prøvningsmetoder nævnes som eksempler på tekni-
ske specifikationer og omfatter tekniske og videnskabelige meto-
der, der kan anvendes til at vurdere karakteristika for et givet pro-
dukt. Procedurer for overensstemmelsesvurdering, som ligeledes 
nævnes, anvendes til at sikre, at produkterne er i overensstem-
melse med bestemte krav. Specialiserede instanser, enten offent-
lige eller private, eller producenten har ansvaret for disse.

Det er yderst vigtigt, at disse parametre er medtaget i direkti-
vets dækningsområde, idet procedurer for prøvning og over-
ensstemmelsesvurdering under visse omstændigheder kan 
have en negativ indflydelse på samhandelen. Mangfoldighe-
den og forskelligheden ved de nationale systemer for overens-
stemmelsescertificering kan forårsage tekniske handelshin-
dringer på samme måde som specifikationer for produkterne,
som er endnu vanskeligere at fjerne på grund af deres kom-
pleksitet.

4) ”andet krav”: et krav, der ikke er en teknisk specifikation, og som
pålægges et produkt af bl.a. forbruger- eller miljøbeskyttelseshen-
syn, og som vedrører produktets livscyklus efter markedsføring, 
såsom betingelser for anvendelse, genanvendelse, genbrug eller 
bortskaffelse, når disse betingelser kan influere betydeligt på sam-
mensætningen af produktet, dets natur eller afsætningen af det

Begrebet ”andet krav” som defineret i dette stykke fandtes ikke
i den oprindelige udgave af direktiv 83/189/EØF. Det blev ind-
ført ved direktiv 94/10/EF i forbindelse med den anden æn-
dring af teksten.

Begrebet omfatter krav, som kan gøres gældende for et pro-
dukt gennem hele dets levetid, fra anvendelsesperioden til fa-
sen med forvaltning eller bortskaffelse af det affald, som pro-
duktet har givet anledning til.

I bestemmelsen specificeres det, at denne type krav hovedsa-
gelig indføres med henblik på at beskytte forbrugerne eller 
miljøet. Dette er de to hovedårsager, som under ekstraordinæ-
re omstændigheder kan begrunde, at en medlemsstat afviger 
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fra princippet om varernes fri bevægelighed og indfører han-
delsforbud eller restriktioner.

De ”betingelser for anvendelse, genanvendelse, genbrug eller 
bortskaffelse”, der nævnes som eksempler på et ”andet krav”,
henviser til de væsentligste specifikke sager. For at kunne blive
betragtet som et ”andet krav” skal disse betingelser med en vis 
sandsynlighed have en betydelig indvirkning på produktets 
sammensætning, art eller markedsføring. En bestemmelse ved-
rørende forvaltningen af medicinsk affald eller en national be-
stemmelse om et obligatorisk retur- eller genanvendelsessy-
stem for emballageaffald eller endda separat indsamling af
bestemte produkter såsom brugte batterier kan derfor forven-
tes at indeholde bestemmelser, der falder inden for kategorien 
”andet krav”.

5) ”forskrift vedrørende tjenester”: et krav af generel karakter ved-
rørende adgang til at optage og udøve virksomhed i forbindelse 
med tjenester, der er omhandlet i denne artikels nr. 2, navnlig be-
stemmelser vedrørende tjenesteyderen, tjenesterne og tjeneste-
modtageren, dog undtaget forskrifter, der ikke specifikt tager sigte
på de i samme nr. definerede tjenester.

Af eksempler på foranstaltninger, der sandsynligvis vil finde an-
vendelse på informationssamfundets tjenester, kan nævnes 
foranstaltninger vedrørende betingelserne for at påbegynde 
en aktivitet (f.eks. pligt til at indhente tilladelse); foranstaltnin-
ger vedrørende betingelserne for at udøve en onlineaktivitet 
(f.eks. et generelt forbud mod reklamer eller visse former for 
annoncering); foranstaltninger vedrørende udbyderen af on-
linetjenester (f.eks. krav vedrørende den nødvendige faglige 
erfaring for at kunne fungere som onlineskatterådgiver); foran-
staltninger vedrørende levering af onlinetjenester (f.eks. lov-
givning om maksimale honorarer) og foranstaltninger vedrø-

rende modtageren af sådanne tjenester (f.eks. at deltagelsen er 
begrænset til en bestemt aldersgruppe, foranstaltninger, der 
gælder bestemte typer af modtagere som f.eks. mindreårige).

Dette direktiv finder ikke anvendelse på forskrifter vedrørende 
spørgsmål, der er omfattet af fællesskabsforskrifter om telekom-
munikationstjenester som defineret i direktiv 90/387/EØF 24.

I direktiv 90/387/EØF defineres teletjenester som ”tjenester,
der består helt eller delvis i transmission og routing af signaler 
gennem et telenet ved hjælp af telekommunikationsteknik, 
med undtagelse af radio- og tv-spredning.”

Årsagen til denne specifikke undtagelse er, at inden for teletje-
nester (på samme måde som inden for finansielle tjenesteydel-
ser, se næste afsnit) er en lang række spørgsmål allerede harmo-
niseret og omfattet af eksisterende og tilstrækkeligt 
veldefinerede lovgivningsmæssige rammer på fællesskabsplan.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på forskrifter vedrørende 
spørgsmål, der er omfattet af fællesskabsforskrifter om finansielle
tjenesteydelser. Disse er ikke udtømmende opregnet i dette direk-
tivs bilag VI.

Årsagen til denne undtagelse fra direktivets dækningsområde 
er den samme og skyldes, at sådanne bestemmelser allerede er 
en del af tilstrækkeligt veletablerede lovgivningsmæssige ram-
mer på fællesskabsplan.

En ikke-udtømmende liste over finansielle tjenesteydelser fin-
des i bilag VI til direktivet. Listen er kun vejledende.

Dette direktiv finder med undtagelse af artikel 8, stk. 3, ikke an-
vendelse på forskrifter, der udstedes af eller for regulerede mar-

24 Rådets direktiv 90/387/EØF af 28. juni 1990 om oprettelse af det indre marked for teletjenester ved gennemførelse af tilrådighedsstillelse af åbne net (EFT L 192, 
24.7.1990, s. 1). Dette direktiv blev ophævet ved rammedirektiv 2002/21/EF af 7 marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester (EFT L 108, 24.4.2002, s. 33). Definition af ”teletjenester” i direktiv 90/387/EØF skal imidlertid fortsat benyttes i forbindelse med direktiv 98/34/EF.
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keder i henhold til direktiv 93/22/EØF, andre markeder eller orga-
ner, der udfører clearing- eller afviklingstransaktioner for 
sådanne markeder.

Ved direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 reguleres investerings-
tjenester i værdipapirer.25

Som et resultat af denne undtagelse er forskrifter, der udstedes 
af eller for regulerede markeder eller andre markeder eller or-
ganer, der udfører clearing- eller afviklingstransaktioner for så-
danne markeder, ikke omfattet af pligten til forudgående an-
meldelse. Den eneste forpligtelse, som sådanne forskrifter er 
underlagt med henblik på at skabe minimal gennemsigtighed, 
er efterfølgende anmeldelse, dvs. at Kommissionen skal under-
rettes, efter at de er vedtaget på nationalt plan i overensstem-
melse med artikel 8, stk. 3, der - som anført i artikel 1, stk. 5, 
fjerde led - er den eneste bestemmelse i direktivet, der finder
anvendelse på disse forskrifter.

Med henblik på denne definition

- anses en forskrift for specifikt at tage sigte på informationssam-
fundets tjenester, når det af begrundelsen og de dispositive be-
stemmelser fremgår, at den i sin helhed eller i visse enkelte be-
stemmelser har specifikt til hensigt og formål at give forskrifter 
for disse tjenester på eksplicit og målrettet måde

- anses en forskrift ikke for specifikt at tage sigte på informations-
samfundets tjenester, når den kun indirekte eller tilfældigt ved-
rører disse tjenester.

Det er utroligt vigtigt at understrege, at den forudgående in-
formationspligt ikke gælder alle udkast til nationale forskrifter, 
der - direkte eller indirekte, eksplicit eller implicit - kan vedrøre 
informationssamfundets tjenester. Kun et begrænset antal og 
en veldefineret gruppe af udkast til nationale forskrifter vil som

følge af kravene i direktivet skulle anmeldes på forhånd, nemlig 
forskrifter, der specifikt er rettet mod informationssamfundets
tjenester. Der er ikke tale om informationspligt for alle andre 
forskrifter vedrørende tjenesteydelser.

I lyset af ovenstående skal det påpeges, at direktivet indehol-
der krav om anmeldelse af udkast til forskrifter, hvis begrun-
delse, indhold eller formål viser, at de direkte og åbent, helt el-
ler delvis, er beregnet på at forvalte informationssamfundets 
tjenester. Bestemmelserne i en national forskrift skal være ud-
formet udtrykkeligt eller under alle omstændigheder specifikt
udformet således, at de afspejler det forhold, at den pågælden-
de aktivitet/tjeneste ”teleformidles, ad elektronisk vej og på 
individuel anmodning fra en tjenestemodtager”.

Det skal endvidere understreges, at det ikke kun er lovgivnings-
instrumenter, der i [deres] helhed er rettet mod informations-
samfundets tjenester (f.eks. en lov om elektronisk signatur), der 
skal anmeldes. Forskrifter, hvor kun visse enkelte bestemmelser 
(muligvis kun en artikel eller et enkelt stykke) vedrører informa-
tionssamfundets tjenester (f.eks. i en lov om pornografi, en spe-
cifik bestemmelse om internetudbyderes ansvar) skal ligeledes
anmeldes.

På den anden side behøver følgende udkast til forskrifter ikke 
at blive anmeldt: forskrifter, der kun indirekte, implicit eller til-
fældigt vedrører informationssamfundets tjenester, dvs. som 
vedrører en økonomisk aktivitet i almindelighed uden hensyn-
tagen til de tekniske procedurer, der typisk anvendes til at le-
vere informationssamfundets tjenester (f.eks. en leveringsform, 
der forhindrer distribution af børnepornografisk materiale uan-
set transmissionsform, herunder internettet eller elektronisk 
post, blandt de mulige videreformidlingsmetoder).

6) ”standard”: en teknisk specifikation, som er godkendt af et aner-
kendt standardiseringsorgan til gentagen eller konstant anven-

25 Dette direktiv blev for nylig ophævet ved direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter. EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.
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delse, men hvis overholdelse ikke er obligatorisk, og som er en af 
følgende typer standarder:

- ”international standard”: en standard, der er vedtaget af en in-
ternational standardiseringsorganisation, og som er offentlig
tilgængelig

- ”europæiske standard”: en standard, der er vedtaget af et euro-
pæisk standardiseringsorgan, og som er offentligt tilgængelig

- ”national standard”: en standard, der er vedtaget af et na-
tionalt standardiseringsorgan, og som er offentligt til-
gængelig.

I dette stykke defineres et af direktivets to grundprincipper.

Det gør det muligt at sondre mellem begreberne ”standard” og 
”teknisk forskrift”, som defineres i stk. 11).

Med henblik på at opnå status som standard skal en teknisk 
forskrift i henhold til definitionen i direktivet opfylde fire krite-
rier:

1. Det er ”godkendt af et anerkendt standardiseringsorgan”

Det pågældende organ, uanset om det er nationalt (som 
AFNOR26 i Frankrig, DIN27 i Tyskland og BSI28 i Det Forenede 
Kongerige), europæisk (CEN,29 CENELEC30 eller ETSI31), eller in-
ternationalt (ISO32 eller IEC33), skal være anerkendt som sådant, 

enten af de offentlige myndigheder i form af en godkendelse,
en lovgivningsbeslutning eller administrativ afgørelse, eller af 
de erhvervsdrivende selv, enten formelt eller uformelt.

Når et sådant organ skal godkende en standard, sker det ved 
en afstemningsprocedure som afslutning på den offentlige hø-
ringsperiode, der benyttes til at indhente bemærkninger fra 
aktører inden for økonomien og samfundet som sådant (er-
hvervslivet, forbrugerorganisationer, miljøorganisationer osv.).

2. Det er beregnet på ”gentagen eller konstant anvendelse”

Dette kriterium angiver, at standarden er beregnet på produk-
ter i almindelighed, med andre ord produkter, som normalt fin-
des på markedet i modsætning til produkter, der har særlige 
tekniske karakteristika sammenlignet med produkter, der mar-
kedsføres rutinemæssigt og på lovlig vis. Dette specifikke
aspekt udgør den grundlæggende forskel mellem standarder 
og udbudsbetingelser, både offentlige og private. En standard
kan anvendes som reference ved talrige kontrakter - dette er 
rent faktisk en af dens funktioner - men de særlige betingelser, 
som en køber ønsker anvendt på produktet (udbudsbetingel-
sen), findes i udbudsmaterialet i form af supplerende krav i for-
hold til kriterierne i standarden.

Kontinuitetsprincippet i forbindelse med anvendelsen af stan-
darden henviser til behovet for at tilpasse dokumentet til den 
tekniske udvikling, som den almindeligvis afspejler. Fremkom-
sten af nye produkter og nye teknikker, hvilket sker mere eller 

26 Association française de normalisation [den franske standardiseringsorganisation].
27 Deutsches Institut für Normung [den tyske standardiseringsinstitution].
28 British Standards Institution [den britiske standardiseringsorganisation].
29 Comité Européen de Normalisation [Den Europæiske Standardiseringsorganisation].
30 Comité européen de Normalisation électrotechnique [Den Europæiske Komité for Elektrostandardisering].
31 Det Europæiske Institut for Telekommunikationsstandarder.
32 Den Internationale Standardiseringsorganisation.
33 Den Internationale Elektrotekniske Kommission.
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mindre løbende - navnlig inden for informationsteknologi - 
skaber et stadig mere påtrængende behov for standarder fra 
de erhvervsdrivendes side, som kræver referencedokumenter 
med henblik på at kunne tilrettelægge markedet så rationelt 
som muligt og sikre økonomisk succes for disse produkter og 
teknikker.

Ved den løbende anvendelse af standarden forudsættes det li-
geledes, at de eksisterende standarder konstant ajourføres. En 
standard, der er blevet forældet, vil derfor blive ophævet og 
erstattet med en ny, hvori der tages hensyn til de seneste tek-
nologiske fremskridt.

3) Hvis overholdelse ikke er obligatorisk

Standardens frivillige karakter adskiller den fra en teknisk for-
skrift, hvis anvendelse er obligatorisk. Dette udspringer af de 
principper og metoder, der ligger til grund for udarbejdelsen af 
et dokument, der er resultatet af initiativer, frivillig deltagelse 
og enighed mellem alle de involverede parter: erhvervsfolk, vi-
denskabsfolk, forbrugerorganisationer, miljøorganisationer, 
brancheorganisationer osv.

4) Den skal være offentligt tilgængelig

Dette sidste kriterium virker indlysende for et dokument, hvis 
anvendelse afhænger af viljen hos dem, der ønsker at bruge 
det. Det er ikke desto mindre vigtigt, fordi det indebærer, at of-
fentligheden gøres opmærksom på standardens eksistens, og 
at teksten skal være lettilgængelig. Derfor offentliggør både de
nationale, europæiske og internationale standardiseringsorga-
ner deres standarder og sælger dem til offentligheden. De
samarbejder inden for rammerne af distributionsaftaler, der gi-
ver dem mulighed for at efterkomme anmodninger fra alle, der 

ønsker at få adgang til en standard - uanset om den er national, 
europæisk eller international - hos et organ, der findes i deres
hjemland.

Denne definition af en standard adskiller sig også en smule fra
den, der benyttes af Den Internationale Standardiseringsorga-
nisation (ISO)34 og De Forenede Nationers Økonomiske Kom-
mission for Europa (UN/ECE), som lægger større vægt på stan-
dardens økonomiske betydning og det forhold, at den er 
resultatet af en aftale, der tjener flertallets interesser og løben-
de tilpasses den videnskabelige og teknologiske udvikling.35

Forskellen skyldes, at man i direktiv 98/34/EF, efter WTO-aftalen 
om tekniske handelshindringer fra 1995, udelukkende betrag-
ter standarder som instrumenter til bekæmpelse af tekniske 
handelshindringer.

Direktivets definition er baseret på en geografisk typologi for
standarder, som omfatter tre kategorier af standarder i forhold 
til, på hvilket niveau den udstedende organisation opererer: in-
ternationale standarder, europæiske standarder og nationale 
standarder. Der er forbindelser mellem de tre niveauer: En in-
ternational standard kan vedtages som en europæisk standard, 
og en europæisk standard skal vedtages som en national stan-
dard af de nationale standardiseringsorganer. En international 
standard vil på den anden side ikke nødvendigvis blive anvendt 
i stedet for en national standard om samme emne.

7) ”standardiseringsprogram”: en arbejdsplan, der er udarbejdet 
af et anerkendt standardiseringsorgan, og som omfatter en over-
sigt over de løbende standardiseringsopgaver

I dette stykke fastlægges de generelle rammer, inden for hvilke 
alle standardiseringsorganer, uanset om de er nationale, euro-

34 ISO, Guide 2, 6. udgave, 1991 (EN 45020:1993).
35 Se navnlig F. Nicolas ”Fælles standarder for erhvervslivet” - Europa-Kommissionen - Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, om stan-

dardiseringens rolle som den foretrukne metode til tilrettelæggelse af økonomiske relationer, ISBN 92-826-8111-4.
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pæiske eller internationale, planlægger deres arbejde inden for 
deres egne strukturer i den afgørende fase mellem fastlæggel-
sen af behovet for en standard og udarbejdelsen af et udkast til 
offentlig høring.

På nationalt plan udarbejdes disse programmer i tæt samarbej-
de med eksperter fra de økonomiske sektorer, der er mest inte-
resserede i udarbejdelsen af en standard. På europæisk og inter-
nationalt plan foregår dette samarbejde mellem repræsentanter 
for de forskellige medlemmer af disse organisationer.

De nationale standardiseringsorganers standardiseringspro-
grammer sendes på anmodning til Europa-Kommissionen.

8) ”udkast til standard”: et dokument indeholdende teksten til tek-
niske specifikationer for et givet emne, der agtes vedtaget i hen-
hold til den nationale standardiseringsprocedure i den form, hvori 
det foreligger efter det forberedende arbejde, og hvori det er blevet 
udsendt med henblik på offentlig kommentar eller stillingtagen

I dette stykke fastlægges den nøjagtige betydning af ”udkast til 
standard”. Det drejer sig ikke blot om en hensigt om at iværksætte 
standardiseringsarbejdet, men er et meget specifikt trin i proces-
sen for udarbejdelse af standarden, nemlig den offentlige høring,
der er sidste trin før den endelige vedtagelse af dokumentet.

På dette stadium er standarden endnu ikke blevet godkendt, men 
den indeholder alle de påtænkte tekniske specifikationer, hvilket
gør det lettere at afdække potentielle handelshindringer.

9) ”Europæisk standardiseringsorgan”: Organ nævnt i bilag I.

Der er nævnt tre europæiske standardiseringsorganer i direkti-
vets bilag 1. CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisati-

on), CENELEC (Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Stan-
dardisering) og ETSI (Det Europæiske Institut for 
Telekommunikationsstandarder).36

Disse organer udarbejder europæiske standarder for specifikke
aktivitetssektorer, og de udgør tilsammen det europæiske stan-
dardiseringssystem. De fungerer selvstændigt, men koordine-
rer indbyrdes.

De fleste standarder udarbejdes på anmodning af en bran-
che. Kommissionen kan også anmode organerne om at ud-
arbejde standarder i forbindelse med gennemførelsen af 
EU-lovgivning eller en europæisk politik. Disse anmodnin-
ger er kendt under betegnelsen mandater fra Kommissio-
nen. Hvis standarderne udarbejdes inden for rammerne af 
direktiverne i henhold til den nye metode, kaldes de ”har-
moniserede standarder”, og produkter fremstillet i overens-
stemmelse med disse standarder er omfattet af en formod-
ning om overensstemmelse med hovedkravene i et givet 
direktiv. Der er vedtaget sådanne direktiver for flere sekto-
rer, bl.a. elektromedicinsk udstyr, udstyr, der anvendes i eks-
plosiv atmosfære, maskinsikkerhed og elektromagnetisk 
kompatibilitet. Denne nye metode til teknisk harmonisering 
betød, at det arbejde, der gik forud for tilnærmelsen af den 
nationale lovgivning, blev fremskyndet betydeligt sammen-
lignet med de traditionelle europæiske direktiver, som var 
kendetegnet ved en høj grad af teknisk detaljering.37

CEN (European Committee for Standardization) er et standardi-
seringsorgan, der dækker alle sektorer undtagen den elektro-
tekniske sektor (CENELEC) og telekommunikation (ETSI). CEN’s 
arbejdsområder er maskinindustri, bygge og anlæg, sundhed, 

36 Oplysninger om disse organer findes i denne brochures bilag 2.
37 Denne nye metode til teknisk harmonisering blev senere suppleret med Rådets resolution af 21. december 1989 om en global metode for overensstemmelses-

vurdering (EFT C 10 af 16.1.1990), som fastlægger retningslinjerne for EU’s politik vedrørende overensstemmelsesvurderinger. Den globale metode blev sup-
pleret med Rådets afgørelse 93/465/EF (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 23), som fastlægger de generelle retningslinjer og detaljerede procedurer for overensstem-
melsesvurderinger, der skal anvendes i direktiverne i henhold til den nye metode.



24

bioteknologi, miljø, sikkerhed på arbejdspladsen, gas, trans-
port, emballage, forbrugervarer, sport og fritid, fødevareindu-
stri, materialer, kemisk industri, rumfart, tjenesteydelser, kvali-
tet, prøvning og certificering, nanoteknologi og meget mere.

CEN, der siden 1975 har haft hovedkvarter i Bruxelles, er en inter-
national sammenslutning, der er underlagt belgisk lovgivning.

Siden januar 2005 har CEN haft 28 fuldgyldige medlemmer, de 
nationale standardiseringsorganer i EU’s 25 medlemsstater og 
EFTA-medlemsstaterne undtagen Liechtenstein, som ikke har 
et standardiseringsorgan.38

CEN har også associerede organer, bl.a. standardiseringsorga-
nerne i Tyrkiet og landene i Sydøsteuropa39, lande, der for stør-
stedelens vedkommende allerede har tilknytning til EU i form 
af en aftale om associeret medlemskab med henblik på tiltræ-
delse, eller som allerede har indledt tiltrædelsesprocessen.

Siden juni 1992 har CEN udvidet sin kreds til at omfatte ”asso-
cierede medlemmer”, organisationer, der repræsenterer øko-
nomiske og sociale interesser på europæisk plan, som kan del-
tage i indledende drøftelser og de beslutninger, der træffes af
organer med ansvar for at administrere standardiseringsprogram-
mer.40

Europæiske og internationale standarder kan udarbejdes i fæl-
lesskab gennem en samarbejdsaftale med ISO, den internatio-

nale standardiseringsorganisation, hvorved man undgår dob-
beltarbejde. Over 30 % af de europæiske standarder, som CEN 
vedtager, er rent faktisk identiske med internationale standar-
der, og mange har en stor grad af overensstemmelse.

CEN består af følgende organer:

- Generalforsamlingen, et politisk organ, der består af repræ-
sentanter for alle nationale standardiseringsorganer, og som 
styrer CEN’s aktiviteter på højeste plan, den administrative 
bestyrelse, som har ansvaret for den generelle administration 
af systemet, CEN’s ledelsescenter, der har ansvaret for den 
daglige ledelse af aktiviteterne, og den tekniske bestyrelse, 
som har ansvaret for koordineringen af tekniske aktiviteter 
og teknisk beslutningstagning under procedurerne for ved-
tagelse af standarder. To rådgivende udvalg bistår den admi-
nistrative bestyrelse i dens beslutningstagningsproces: Con-
sultative Committee for External Policy (det rådgivende 
udvalg for ekstern politik - CACC EP) og Consultative Com-
mittee for Finance (det rådgivende udvalg for finansiering -
CACC Finance);

- et system til administration af tekniske aktiviteter tilrettelagt 
omkring de største aktivitetssektorer,

- de organer med ansvar for udarbejdelsen af standarder, dvs. 
de tekniske udvalg og deres arbejdsgrupper bestående af 
eksperter fra alle sektorer, der er berørt af standardisering 

38 Island, Norge og Schweiz.
39 Albanien, Bulgarien, Kroatien, Rumænien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM).
40 European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardisation (ANEC) 

Det Europæiske Råd for Sammenslutningen af Kemiske Industrier (CEFIC)  
European Environmental Citizens Organisation for Standardisation (ECOS)  
European Committee for Co-operation of the Machine Tool Industries (CECIMO)  
European Medical Technology Industry Association (EUCOMED)  
European Office of Craft/Trades and Small and Medium-sized Enterprises for Standardisation (NORMAPME)  
Det Europæiske Tekniske Fagforeningsbureau for Sundhed og Sikkerhed (TUTB)  
Den Europæiske Entreprenørorganisation - FIEC
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(industri, offentlige myndigheder, forskere, forbrugere og
fagforeninger), der ønsker at bidrage til teknisk arbejde på 
europæisk plan.

CEN’s administrationsomkostninger dækkes af kontingenter 
fra medlemmerne og ressourcer fra EU og EFTA, men hoved-
delen af de samlede udgifter til europæisk standardisering, dvs. 
udgifter til de eksperter, der skal udarbejde standarderne, af-
holdes af erhvervsdrivende og navnlig af industrien.41

CENELEC er det europæiske standardiseringsorgan på det 
elektrotekniske område. Organet blev oprettet den 13. de-
cember 1972, skønt man allerede i midten af tresserne be-
gyndte at standardisere det elektrotekniske område på euro-
pæisk plan.

Som CEN er der tale om en international ikke-udbyttegivende 
organisation, der er underlagt belgisk lovgivning og har ho-
vedkvarter i Bruxelles. Der er 28 fuldgyldige medlemmer - de 
nationale elektrotekniske udvalg i EU’s medlemsstater og tre 
EFTA-lande - og flere associerede medlemmer.

CENELEC beskæftiger sig med sikre elektriske og elektroniske 
anordninger, elektroniske komponenter og information om te-
lekommunikationsteknologi (i samarbejde med CEN og ETSI).

For at kunne give den elektrotekniske industri de standarder, 
den har brug for, har CENELEC underskrevet samarbejdsaftaler 
med adskillige fagforbund og europæiske branchesammen-
slutninger. Sidstnævnte deltager i standardiseringsprocessen, 
især i arbejdet forud for selve standardiseringen.

På internationalt plan arbejder CENELEC tæt sammen med IEC 
(Den Internationale Elektrotekniske Kommission), som organet 
er knyttet til gennem en aftale om informationsudveksling og 
samarbejde42, der kan sammenlignes med Wien-aftalen mel-
lem CEN og ISO.

CENELEC’s interne organer svarer med mindre forskelle til 
CEN’s: en generalforsamling, en administrativ bestyrelse, en 
teknisk bestyrelse, tekniske udvalg, der arbejder i overensstem-
melse med reglerne for både CEN og CENELEC, samt underud-
valg.

ETSI er et europæisk standardiseringsorgan, der har specialise-
ret sig på telekommunikationsområdet. Det er en ikke-udbyt-
tegivende organisation, der er underlagt fransk lovgivning, og 
som blev oprettet i 1988 på initiativ af Den Europæiske Konfe-
rence af Post- og Teleadministrationer (CEPT). Hovedkvarteret 
ligger i Sophia Antipolis (Frankrig).

ETSI blev etableret efter CEN og CENELEC og optræder ikke i 
den oprindelige udgave af direktiv 83/189/EØF. Organisatio-
nen kom med, da bilag I blev ændret i 199243, efter at EU-insti-
tutionerne havde anerkendt den officielt som et europæisk
standardiseringsorgan.44

ETSI opstod ud fra en erkendelse af, at en tværeuropæisk tele-
kommunikationsinfrastruktur kendetegnet ved en høj grad af 
interoperabilitet var den eneste måde, hvorpå der kunne op-
rettes et europæisk marked for telekommunikationsudstyr og 
-tjenester. Organet blev oprettet som reaktion på Europa-Kom-
missionens grønbog fra 1987 om ”etablering af et fælles mar-

41 Flere oplysninger om CEN kan hentes på www.cenorm.be eller ved skriftlig henvendelse til infodesk@cenorm.be.
42 Lugano-aftalen, undertegnet af CENELEC og IEC i oktober 1991, som blev til Dresden-aftalen i 1996.
43 Beslutning 92/400/EØF af 15. juli 1992, EFT L 221 af 6.8.1992, s. 55.
44 Før standardiseringen af telekommunikation blev etableret på europæisk plan, var denne sektor næsten fuldstændig omfattet af nationale bestemmelser. Da 

der ikke var nogen sikkerhed for, at medlemsstaterne ville vedtage CEPT’s henstillinger, var der ikke tale om nogen effektiv harmonisering på daværende tids-
punkt.
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ked for teletjenester og -udstyr”45, med henblik på at fremskyn-
de den tekniske harmonisering, som var afgørende for vækst 
inden for netværk, erhvervsliv og ny teknologi. Trods baggrun-
den for ETSI’s oprettelse er det en uafhængig organisation, der 
ledes af medlemmerne.

ETSI er centreret omkring avanceret teknologi på ikt-området 
og er et produkt af sin tid og skal i stigende grad håndtere de 
konvergerende sektorers udfordringer og behov: telekommu-
nikation, informationsteknologi, radio- og tv-spredning og un-
derholdning. I hele verden opstår der nye anvendelser som 
følge af denne konvergens (b2b-kommunikation, fjernarbejde,
adgang til underholdning, videnskabelige databaser og spil, 
udvikling af forebyggende sundhedspleje og pleje af ældre i 
hjemmet, intelligent transport osv.). Selv inden for traditionel 
telekommunikation vendes alting på hovedet gennem konver-
gensen af de teknologier, der anvendes til fastnet, mobilnet, 
anden trådløs kommunikation, satellit, bankvirksomhed osv. 
ETSI indtager en førerposition med hensyn til at styre denne 
forandring.

Det lovede informationssamfund er i sandhed ved at blive til 
virkelighed: Europa deltager i denne revolution, og den socio-
økonomiske indsats er høj. Hvis brugerne skal kunne udnytte 
informationssamfundet fuldt ud, er sammenkobling og inter-
operabilitet af operatørnet af afgørende betydning.

De standarder, ETSI offentliggør, bidrager til at opfylde denne
målsætning, da de har til formål at sikre kompatibilitet mellem 
de nye tjenester, som udbydes til brugerne, og mellem det ter-
minaludstyr, der findes på markedet. Disse standarder dækker
tre hovedområder:

- multimedietjenester til erhvervslivet og private

- terminaltjenester til personlig mobilkommunikation

- netværk af næste generation, som får universel anvendelse 
både geografisk og med hensyn til deres evne til at levere
information uanset form.

ETSI’s struktur og drift adskiller sig betydeligt fra CEN’s og CE-
NELEC’s. Mens arbejdet i CEN og CENELEC hovedsagelig er kon-
centreret omkring nationale delegationer, er ETSI et åbent fo-
rum, der samler alle de markedsinteresser, der ønsker at deltage 
i organisationens arbejde og benytte dens standarder.

Nationale regeringer, nationale standardiseringsorganer, net-
værksoperatører, udstyrsproducenter, brugere, tjenesteleve-
randører, forskningsinstanser, konsulentvirksomheder, lovgi-
vere osv. kan alle være medlem af ETSI. Medlemskab kan enten 
opnås som enkeltstående virksomhed eller gennem nationale 
eller europæiske organer.

ETSI har tre medlemskategorier: fuldgyldige medlemmer, asso-
cierede medlemmer og observatører. Alle kan deltage i gene-
ralforsamlingens møder, men kun fuldgyldige og associerede 
medlemmer kan stemme. Fra og med 2004 har ETSI næsten 
700 medlemmer.

ETSI består af følgende organer:

- generalforsamlingen, den øverste myndighed, der består af 
alle organisationens medlemmer. Generalforsamlingen fast-
lægger den overordnede politik og overvåger administratio-
nen af institutionen og dens aktiviteter,

- bestyrelsen, der udelukkende består af repræsentanter for de 
fuldgyldige medlemmer,

- den tekniske organisation, der består af tekniske udvalg, pro-
jekt- og arbejdsgrupper, som udarbejder standarder og rap-
porter,

45 KOM(87)0290 af 30.6.1987.
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- sekretariatet (ledes af en generaldirektør (administrerende 
direktør), bistået af en vicegeneraldirektør, der spiller en cen-
tral rolle i driften af ETSI og bistår ved den daglige ledelse,

- eksperttaskforces, der nedsættes af generalforsamlingen til 
specifikke opgaver og i en forud fastlagt periode.

I overensstemmelse med princippet om den åbenhed, der ka-
rakteriserer organisationen, har ETSI indgået en lang række in-
ternationale aftaler med bl.a. ISO/IEC, CEPT og ITU (Den Interna-
tionale Telekommunikationsunion).

ETSI’s arbejde finansieres delvist af EU og EFTA i forbindelse
med mandater til udarbejdelse af standarder til støtte for EU’s 
politikker. Andre ressourcer kommer fra medlemskontingenter, 
bidrag fra de nationale telekommunikationsmyndigheder og 
et lille beløb fra salg af standarder. ETSI’s primære fokus for 
standarderne er naturligvis Europa, men gennem sin internati-
onale medlemskreds (selv de fleste af de europæiske medlem-
mer er globale aktører) søger instituttet at udvikle standarder 
til anvendelse i hele verden.

CEN’s, CENELEC’s og ETSI’s funktioner er ganske vist klart defi-
nerede, men det kan ikke undgås, at der er en vis overlapning 
på en række områder såsom maskinsektoren eller ikt-sekto-
ren, der befinder sig i krydsfeltet mellem informationstekno-
logi, elektroniske komponenter og telekommunikationsnet-
værk. Det er derfor vigtigt at koordinere de tre organers 
arbejde.

Det sker hovedsagelig gennem ICT Standards Board, som er 
åbent for alle erhvervsdrivende. Dette organ blev etableret i 
1995 og skal koordinere arbejdet og identificere markedskrav.
Organet gennemgår derfor kravene i standardiseringsanmod-
ninger, som navnlig kommer fra ”Industry High Level Strategy 
Group” og Europa-Kommissionen, hvorefter de indsættes i sam-

menhængende standardprogrammer. Arbejdsfordelingen 
mellem de tre organer fastlægges af ICT Standards Board.

Det tætte samarbejde mellem CEN, CENELEC og ETSI formalise-
res på højeste niveau af en politisk struktur, der er fælles for de 
tre organer. ”The Joint Presidents Group” (JPG), som har ansvaret 
for at sikre, at overlappende kompetenceområder administre-
res så effektivt som muligt. JPG, der består af en delegation af
administratorer og generalsekretærer fra hvert af de europæi-
ske standardiseringsorganer, udarbejder til dette formål aftaler 
vedrørende fælles problemer.

Det var i denne sammenhæng, at der blev indgået en aftale om 
opgavefordeling i forbindelse med standardiseringen af elektriske 
køretøjer: CENELEC fik ansvaret for at udarbejde standarder for kø-
retøjer, der er tilsluttet el-nettet, mens CEN har ansvaret for stan-
darder for køretøjer, der er uafhængige af nettet. Samarbejdet 
mellem CENELEC og ETSI er baseret på et sæt retningslinjer, der 
har til formål at løse problemer med de overlappende ansvarsom-
råder og undgå dobbeltarbejde. Vedtagelsen af CENELEC/ETSI-
standardiseringsprogrammet for udviklingen af harmoniserede 
standarder, som skal sikre elektromagnetisk kompatibilitet på te-
lekommunikationsområdet, er et andet eksempel på den slags 
samarbejde, der skal udvides, eftersom standardiseringsprogram-
merne i stigende grad vil forudsætte deltagelse af to eller endog 
tre europæiske standardiseringsorganer.

10) ”nationalt standardiseringsorgan”: organ nævnt i bilag II.

De nationale standardiseringsorganer, der nævnes i bilag II i di-
rektivet, er de institutioner i de forskellige medlemsstater, der 
har ansvar for at udarbejde og offentliggøre standarder i over-
ensstemmelse med en procedure, som gør det muligt for alle 
berørte økonomiske og sociale operatører at deltage i arbejdet 
på et frivilligt grundlag46. Deres opgaver er derfor ofte af gene-
rel karakter.

46 En liste over nationale standardiseringskontakter findes i bilag 2 til denne brochure. Den formelle liste over nationale standardiseringsorganer findes i bilag II
til direktivet.
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Organerne er med enkelte undtagelser meget ens, for så vidt 
angår deres sammensætning, organer og arbejdsmetoder.

I det fleste tilfælde er det centraliserede organer47 i form af 
sammenslutninger, der støttes af de offentlige myndigheder,
og som anvender de nationale standarder som referencedoku-
menter i specifikationer for tildeling af offentlige kontrakter el-
ler til udarbejdelse af tekniske forskrifter på nationalt plan.

Disse institutioner støttes af organer, der normalt er decentrali-
serede og sikrer den nødvendige konsensus mellem de økono-
miske og sociale partnere, nemlig tekniske sektorudvalg bestå-
ende af ubetalte eksperter, som erhvervslivet stiller til rådighed 
med henblik på at udarbejde standarder om emner på arbejds-
programmet, organer, der yder logistikstøtte og skaber kon-
sensus gennem et system med offentlige høringer samt orga-
ner, der offentliggør og sælger de vedtagne standarder.

De nationale standardiseringsorganer er alle medlem af de 
europæiske standardiseringsorganer, enten CEN eller CENELEC 
og generelt ofte af ISO og IEC.

Denne forenklede beskrivelse af de nationale standardiserings-
organer dækker dog ikke forskelle i relation til faktorer som:

- Standardiseringsorganets grad af uafhængighed i forhold 
til de offentlige myndigheder. Det retlige forhold mellem
organet og staten, formaliseret med en kontrakt (som i 
Tyskland og Det Forenede Kongerige) eller lovgivning (som 
i Frankrig, Italien og Spanien) er en indikator for graden af 
afhængighed.

- Den respektive andel af forskellige kilder, der anvendes til at 
finansiere arbejdet: Frivillige bidrag fra erhvervslivet, salg af
standarder og dertil knyttede ydelser (f.eks. certificering),
statsstøtte osv.

- Graden af centralisering af de organer, der har ansvar for ud-
arbejdelsen af standarder, hvilket varierer afhængigt af, om 
disse organer er knyttet til brancheorganisationer (som i 
Frankrig og Tyskland) eller udgør en del af den nationale in-
stitution (som i Det Forenede Kongerige).

- Graden af inddragelse af det nationale standardiseringsor-
gan i tilrettelæggelsen af CEN’s eller CENELEC’s tekniske ar-
bejde.

- Organets størrelse.

11) ”teknisk forskrift”: en teknisk specifikation eller et andet krav
eller en forskrift vedrørende tjenester, herunder de administrative 
bestemmelser, der gælder herfor, som retligt eller faktisk skal over-
holdes ved markedsføring, levering eller anvendelse af en tjeneste, 
eller etablering af en operatør af tjenester i en medlemsstat eller i 
en væsentlig del af denne stat, samt medlemsstaternes love og ad-
ministrative bestemmelser vedrørende forbud mod fremstilling, 
import, markedsføring eller anvendelse af et produkt eller forbud 
mod levering eller anvendelse af en tjeneste eller mod, at en tjene-
steyder etablerer sig, jf. dog artikel 10.

Ved fastlæggelsen af begrebet ”teknisk forskrift” indeholder 
stykke 11 oplysninger om teksttyper, der skal anmeldes under 
proceduren for fremsendelse af information på dette område i 
henhold til direktivet.

På den ene side findes der tekniske specifikationer eller an-
dre krav eller forskrifter vedrørende tjenester (se ovenstå-
ende definitioner), der er fastlagt af medlemsstaterne og 
finder anvendelse på industri- og landbrugsprodukter og på 
informationssamfundets tjenester, og på den anden side 
findes der love, regulativer og andre administrative bestem-
melser i medlemsstaterne, som forbyder visse specifikke ak-
tiviteter.

47 I USA og Canada derimod påhviler offentliggørelsen af standarder adskillige hundrede forskellige specialorganisationer for de enkelte sektorer.
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For at kunne blive en ”teknisk forskrift” skal en teknisk specifi-
kation, et ”andet krav” eller en regel for tjenesteydelser opfylde 
følgende betingelser:

- De skal være ”obligatoriske” (dvs. retligt eller faktisk binden-
de, se nedenfor). Dette særtræk, der kendetegner dokumen-
ter udarbejdet af offentlige myndigheder, som dette direktiv
finder anvendelse på, udgør den største forskel mellem en 
teknisk forskrift og en standard, der udarbejdes af private or-
ganer og hovedsagelig er valgfri.48

- De skal påvirke markedsføringen eller anvendelsen af indu-
stri- og landbrugsprodukter, levering af en tjeneste eller en 
tjenesteyders etablering i en medlemsstat eller en betydelig 
del af denne stat.

De administrative bestemmelser, der gælder for en specifikati-
on, et ”andet krav” eller en forskrift vedrørende tjenester, kan 
også udgøre tekniske forskrifter som omhandlet i direktivet. 
Disse foranstaltninger skal som alle tekniske forskrifter anmel-
des i henhold til direktivet, når de kommer fra medlemsstater-
nes centralregeringer eller fra en af deres myndigheder som 
specificeret på Kommissionens liste, der er udarbejdet inden 
for rammerne af direktivets stående udvalg.

Nogle tekniske specifikationer, et ”andet krav” eller forskrifter
vedrørende tjenester, der kan defineres som tekniske forskrif-
ter, er udelukket fra direktivets anvendelsesområde, navnlig 
hvis de overholder bindende EU-lovgivning eller er begrænset 
til gennemførelsen af en dom afsagt af Domstolen som fastlagt 
i direktivets artikel 10.

En teknisk specifikation eller et ”andet krav” eller en forskrift
vedrørende tjenester kan få bindende karakter på to måder:

1. Retligt, når det gøres obligatorisk at overholde dem ved en 
foranstaltning, der stammer direkte fra de relevante offent-
lige myndigheder eller kan tilskrives dem.

Som eksempel vil betingelserne vedrørende mindre produkti-
on af syltetøj eller konserveret frugt som fastlagt ved dekret 
blive betragtet som en teknisk forskrift, der er retligt obligato-
risk. Det samme gælder for et forbud mod at bruge plastflasker
til salg af mineralvand i henhold til en bekendtgørelse osv.

2. Faktisk, hvor den tekniske specifikation ikke er omfattet af
nogen formel og bindende retsakt i den pågældende stat, 
men hvor staten tilskynder til, at den overholdes. Som et re-
sultat af de lignende virkninger, som disse foranstaltninger 
kan få på samhandelen, betragtes de som svarende til bin-
dende lovgivning.

Stk. 11 indeholder tre eksempler på de vigtigste og hyppigst 
forekommende faktiske tekniske forskrifter, hvori man præcise-
rer et begreb, som ikke var fastlagt i den oprindelige udgave af 
direktivet og gav anledning til forskellige fortolkninger, der var til 
skade for en korrekt gennemførelse af informationsproceduren.

De tekniske forskrifter, der faktisk skal overholdes, er navnlig føl-
gende:

- en medlemsstats love eller administrative bestemmelser, der 
henviser enten til tekniske specifikationer eller andre krav eller for-
skrifter vedrørende tjenester, eller til fagkodekser eller kodekser for 
god praksis, der igen henviser til tekniske specifikationer eller an-
dre krav eller forskrifter vedrørende tjenester, og hvis overholdelse 
giver formodning om, at der er overensstemmelse med de krav, 
der er fastsat i de nævnte love eller administrative bestemmelser

De nævnte love eller administrative bestemmelser er foran-
staltninger vedtaget af de offentlige myndigheder, som henvi-
ser til tekniske specifikationer eller ”andre krav”49 eller til for-
skrifter vedrørende tjenester, som normalt fastlægges af andre 
organer end staten (f.eks. af et nationalt standardiseringsor-
gan), som ikke er obligatoriske som sådan (standarder, bran-
chekodekser eller adfærdskodekser), men som ønskes over-

48 Som det fremgår af direktivets artikel 7, stk. 2, kan overholdelse af en standard gøres obligatorisk i visse tilfælde, således at den dermed får status af en ”teknisk 
forskrift”.

49 I henhold til definitionen i direktivets artikel 1, stk. 3, og 4, som forklaret ovenfor.
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holdt, da det giver en formodning om, at produktet eller 
tjenesteydelsen overholder bestemmelserne i førnævnte for-
anstaltninger.

Det er f.eks. tilfældet, hvis en lov vedrørende forsikringer frita-
ger brugere af produkter, der overholder visse ikke-obligatori-
ske standarder, fra ansvaret for at bevise overholdelse af obli-
gatoriske krav, eftersom det antages, at disse produkter er i 
overensstemmelse med kravene.

- frivillige aftaler, som de offentlige myndigheder er kontraheren-
de part i, og som af hensyn til almenvellet tager sigte på at opfylde 
tekniske specifikationer eller andre krav eller forskrifter vedrørende 
tjenester, bortset fra udbudsbetingelser i forbindelse med offentli-
ge indkøbsaftaler

Aftaler mellem erhvervsdrivende, som fastlægger tekniske spe-
cifikationer eller andre krav for bestemte produkter eller for-
skrifter vedrørende tjenester, er ikke bindende som sådan, fordi 
de har deres oprindelse i den private sektor. De betragtes ikke 
desto mindre som faktiske tekniske forskrifter, når staten er un-
derskrivende part i en af disse aftaler.

Denne situation forekommer stedse oftere, da disse aftaler 
er blevet et værktøj i den nationale reguleringspolitik. Nogle 
medlemsstater bruger dem ofte i sektorer som f.eks. auto-
mobilsektoren, den kemiske industri og olieindustrien, i de 
fleste tilfælde af miljøhensyn. Det kan f.eks. være for at redu-
cere køretøjers forurenende emissioner, udledning af farlige 
stoffer i vand eller anvendelse af bestemte typer emballage. 
For så vidt angår informationssamfundet, er en anmeldt 
tekst - et udkast til en kodeks for god praksis om frivillig op-
bevaring af kommunikationsdata - et godt eksempel på en 
sådan frivillig aftale.

Disse aftaler skaber større fleksibilitet ved gennemførelsen af
de foranstaltninger, der er nødvendige for at virkeliggøre lov-
givningens målsætninger, og den pågældende branches frivil-
lige deltagelse sikrer, at de nås.

Staten skal inddrages i disse aftaler, hvis de skal være omfattet 
af direktiv 98/34/EF. For at en offentlig myndighed skal kunne
opfylde det deri indeholdte informationskrav og tage hensyn 
til Kommissionens eller en medlemsstats bemærkninger inden 
for rammerne af informationsproceduren i direktivet, skal sta-
ten være en kontraherende part.

- tekniske specifikationer, andre krav, eller regler vedrørende tjene-
ster, til hvilke der er knyttet skattemæssige eller finansielle foran-
staltninger, som påvirker forbruget af produkterne eller tjenester-
ne ved at tilskynde til overholdelse af disse tekniske specifikationer
eller andre krav eller forskrifter vedrørende tjenester; tekniske spe-
cifikationer eller andre krav eller forskrifter vedrørende tjenester, 
som er knyttet til de nationale sociale sikringsordninger, er ikke 
omfattet.

De skattemæssige eller finansielle foranstaltninger, der er
nævnt i denne artikel, fastlægges af de nationale offentlige
myndigheder med et andet formål end det, som medlemssta-
terne traditionelt forfølger med deres skattepolitik.

De betragtes som effektive værktøjer til gennemførelse af na-
tionalt vedtagne politikker, især med henblik på at beskytte 
miljøet og modtagerne af tjenester (især forbrugere), eftersom 
deres grundlæggende formål er at indvirke på sidstnævntes 
adfærd i henseende til et specifikt produkt eller en specifik tje-
neste.

Denne bestemmelse i direktivet blev indført på grund af visse 
tilfælde af skatteincitamenter til ”rene køretøjer”, der opfyldte 
bestemte emissionsgrænser eller var udstyret med katalysato-
rer. Erfaringen viser, at medlemsstaterne ofte gør incitamen-
terne betingede med det resultat, at det indførte system var i 
strid med fællesskabslovgivningen. Det blev klart, at der var 
behov for at gennemgå sådanne udkast.

Den pågældende kategori af foranstaltninger omfatter navn-
lig foranstaltninger, der sigter mod at tilskynde til anskaffelse
af produkter, der opfylder bestemte specifikationer, gennem
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adgang til finansieringsforanstaltninger (f.eks. støtte til køb af
bestemte opvarmningsanordninger, der overholder fastlagte 
tekniske krav) eller alternativt afskrække fra at købe dem 
(f.eks. ingen støtte til byggeindustrien, hvis der anvendes ma-
terialer med bestemte egenskaber). Den omfatter også skat-
temæssige eller finansielle foranstaltninger, som kan indvirke
på forbruget.

12) ”Udkast til teknisk forskrift”: en tekst til en teknisk specifikation
eller et andet krav eller en forskrift vedrørende tjenester, herunder 
administrative bestemmelser, der er udarbejdet med henblik på at 
vedtage den eller senere få den vedtaget som en teknisk forskrift, 
og som befinder sig på et forberedende stadium, hvor det stadig er 
muligt at foretage væsentlige ændringer.”

Der tilskyndes til overholdelse af ”andre krav” som omhandlet i 
direktivet (f.eks. fritagelse for miljøafgifter på emballage til be-
stemte produkter, hvis der er indført et pant- og retursystem 
eller fritagelse for miljøafgift for bestemte produkter, hvis der 
er indført et indsamlings- og genbrugssystem). På samme 
måde vedrører denne kategori foranstaltninger, der sigter mod 
at tilskynde til eller afskrække fra køb af tjenester med bestem-
te egenskaber (f.eks. tjenester, der modtages via specifikke an-
ordninger eller kommer fra operatører, der er etableret i be-
stemte områder).

Direktiv 98/34/EF dækker ikke al skatte- eller finanslovgivning i
medlemsstaterne. Der nævnes alene tekniske specifikationer
eller ”andre krav” eller forskrifter vedrørende tjenester knyttet 
til skattemæssige eller finansielle tjenesteydelser, der har til
formål at ændre forbrugernes eller tjenestemodtagernes ad-
færd. Den skattemæssige eller finansielle foranstaltning er ikke
som sådan underlagt Kommissionens eller medlemsstaternes 
kontrol. Kun det aspekt af de tekniske specifikationer, af ”andre
krav” eller af forskrifterne vedrørende tjenester, der udgør en 
handelshindring, kontrolleres.

Det skal understreges, at denne bestemmelse i direktivet ikke 
dækker skattemæssige eller finansielle foranstaltninger, der
gennemføres for at støtte bestemte virksomheder eller pro-
dukter i medfør af traktatens artikel 87 og 88 vedrørende stats-
støtte, som er genstand for en specifik procedure i henhold til
sidstnævnte.

Foranstaltninger i tilknytning til nationale socialsikringssyste-
mer er også udelukket (f.eks. lovgivning, der gør refusion af et 
lægemiddel betinget af en bestemt slags emballage).

Den sidste type af tekniske regulativer, som direktivet sigter 
imod, og som skulle anmeldes (foruden tekniske specifikatio-
ner, «andre krav» og regler om tjenesteydelser, som påbyder 
retlige og faktiske obligatoriske krav), består af nationale love, 
regulativer og administrative bestemmelser, der sigter mod at 
forbyde fremstilling, import, markedsføring og brug af et pro-
dukt, eller som forbyder levering eller anvendelse af en tjene-
ste eller etablering som tjenesteyder.

For at være omfattet af denne fjerde kategori af tekniske for-
skrifter vedrørende bl.a. forbud mod anvendelse skal foran-
staltningerne have et anvendelsesområde, der rækker langt ud 
over en begrænsning af bestemte anvendelsesmuligheder for 
de pågældende produkter eller tjenester, og må ikke alene 
vedrøre en begrænsning af deres anvendelse. Den kategori af 
tekniske forskrifter skal navnlig dække nationale foranstaltnin-
ger, der ikke giver mulighed for, at det pågældende produkt 
kan anvendes på en måde, som det med rimelighed kunne for-
ventes anvendt til, men derimod kun for rent marginale former 
for anvendelse.50

Sådanne forbud udgør så at sige en teknisk forskrift i sin ulti-
mative form. Medmindre de kan begrundes i henhold til trakta-
tens artikel 30 eller 46 eller anses som forholdsmæssige i rela-
tion til væsentlige krav i henhold til Domstolens retspraksis, 

50 Sag C-267/03 ”Lars Erik Staffan Lindberg”, dom af 21. april 2005, endnu ikke offentliggjort.
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udgør de hindringer for varers og tjenesters frie bevægelighed 
og den frie etableringsret i EU.

Omfattet er tekniske forskrifter, der fastsættes af de af medlems-
staterne udpegede myndigheder, og som er opført på en liste, der 
skal udarbejdes af Kommissionen inden den 5. august 1999 inden 
for rammerne af det i artikel 5 omhandlede udvalg.

Listen ændres efter samme procedure.

Den i denne artikel nævnte liste over myndigheder offentlig-
gøres på Kommissionens websted.51

12) ”Udkast til teknisk forskrift”: en tekst til en teknisk specifikation
eller et andet krav eller en forskrift vedrørende tjenester, herunder 
administrative bestemmelser, der er udarbejdet med henblik på at 
vedtage den eller senere få den vedtaget som en teknisk forskrift, 
og som befinder sig på et forberedende stadium, hvor det stadig er 
muligt at foretage væsentlige ændringer.”

I denne artikel defineres begrebet ”udkast til teknisk forskrift”:
For at kunne blive betragtet som et udkast skal den tekniske 
forskrift befinde sig på et forberedende stadium, hvor det sta-
dig er muligt at foretage ”væsentlige ændringer”.

I henhold til den af direktivet omfattede informationsprocedu-
re for tekniske forskrifter kan Kommissionen og medlemssta-

terne efter gennemgangen af de udkast, de har modtaget, an-
mode den lovgivende myndighed om at ændre en tekst, der 
betragtes som værende i strid med bestemmelserne for det in-
dre marked.

Det er medlemsstaterne, der i overensstemmelse med deres 
lovgivningsproces beslutter, hvornår i processen udkastet til 
teknisk forskrift skal sendes til Kommissionen, når blot det sta-
dig er muligt at foretage væsentlige ændringer.

I den henseende skal det sikres, at en national foranstaltning, som 
uden at tilføje nye eller supplerende specifikationer gengiver eller
erstatter eksisterende tekniske forskrifter, som, hvis de er vedtaget 
efter ikrafttrædelsen af direktiv 83/189/EØF, er behørigt anmeldt 
over for Kommissionen, ikke kan betragtes som et ”udkast” til tek-
nisk forskrift som omhandlet i artikel 1, stk. 12, i direktiv 98/34/EF 
og følgelig som omfattet af anmeldelsespligten.

Direktivet gælder ikke foranstaltninger, som medlemsstaterne an-
ser for nødvendige inden for rammerne af traktaten for at sikre 
beskyttelsen af personer og navnlig arbejdstagere under anven-
delsen af produkterne, såfremt foranstaltningerne ikke berører 
produkterne.

Denne bestemmelse styrker et princip, som allerede er omfat-
tet af artiklens stk. 3 og 4, nemlig at tekniske specifikationer,
som berører produktets karakteristika, er omfattet.

51 http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/.
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Kapitel II: Informationsprocedure 
for standarder

Underretning af Kommissionen og standardiseringsorganer 
om nye emner i de nationale standardiseringsprogrammer

Artikel 2

1. Kommissionen og de i bilag I og II omhandlede standardise-
ringsorganer underrettes om, for hvilke nye emner de i bilag II 
nævnte nationale organer ved opførelse på deres standardise-
ringsprogram har besluttet at fastsætte eller ændre en standard, 
undtagen hvis det drejer sig om identisk eller ækvivalent gengi-
velse af en international eller europæisk standard.

Det hedder i artikel 2, at informationsproceduren vedrørende 
standarder er begrænset til nyt arbejde, som de nationale stan-
dardiseringsorganer planlægger at igangsætte på det tids-
punkt, hvor det medtages i standardiseringsprogrammet, med 
andre ord på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt til, at interesse-
rede sektorer i de forskellige medlemsstater kan deltage, og 
deres bemærkninger kan komme i betragtning.

Disse nye initiativer skal meddeles i henhold til direktiv 98/34/
EF, uanset om deres formål er at indføre en ny standard eller 
ændre en eksisterende, men kun, hvis den påtænkte standard 
ikke vedrører den ”identiske eller ækvivalente” gengivelse af en 
international eller europæisk standard.

Det er der en helt enkelt grund til: Det er kun ”rent” nationale stan-
darder, der kan fungere som hindringer for det indre markeds pro-
blemfrie funktion. En international eller europæisk standard vil i 
princippet ikke være til hinder for varernes frie bevægelighed i EU, 
da dens tekniske specifikationer er genstand for en meget bredere
konsensus, som strækker sig ud over landegrænserne.

Identisk gengivelse betyder, at den nationale standard omfat-
ter eller henviser til den internationale eller europæiske stan-
dard i dens helhed.

Almindeligvis medtages hele den europæiske standard i sæt af 
nationale standarder. Nationale standarder er harmoniseret, 
når produkter fremstillet i overensstemmelse med en med-
lemsstats nationale standarder kan betragtes som overholden-
de de øvrige medlemsstaters nationale standarder, uden at der 
er behov for ændringer.

Ækvivalent gengivelse betyder, at den nationale standard inde-
holder visse forskelle af teknisk art sammenholdt med den 
europæiske referencestandard, som i princippet ikke vil skabe 
hindringer for varernes frie bevægelighed, og som det natio-
nale standardiseringsorgan kan få tilladelse til at opretholde i 
en nærmere angivet overgangsperiode.

I praksis blev informationsproceduren for standarder iværksat 
den 1. januar 1985.

I henseende til nye standardiseringsinitiativer på CEN’s og CE-
NELEC’s ansvarsområder er de to europæiske standardiserings-
organer ansvarlige for den tekniske gennemførelse af procedu-
ren. Det sker i form af årlige kontrakter indgået med 
Kommissionen og EFTA-sekretariatet.

Siden 1992 har Kommissionen indført to bestemmelser i disse 
kontrakter vedrørende informationens kvalitet, ifølge hvilke 
CEN og CENELEC for det første forpligter sig til at fastlægge 
klare interne regler for at sikre, at anmeldelserne er præcise, ty-
delige og pålidelige, og for det andet til at udstyre deres re-
spektive centrale sekretariater med de nødvendige ressourcer 
til at overvåge kvaliteten af de indkomne oplysninger.

De nationale standardiseringsorganer fremsender dagligt oplys-
ningerne til de to europæiske organers centrale sekretariater. 
Her kontrolleres de, behandles og lagres i en database. Derefter 
registreres resultaterne sektor for sektor i et periodisk register 
(månedligt for CEN og kvartalsvist for CENELEC), som udsendes 
til medlemmerne af CEN og CENELEC samt til de relevante afde-
linger i Kommissionen (Generaldirektoratet for Erhvervspolitik) 
med henblik på gennemgang og bemærkninger.
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Offentliggørelsen af registret og dets formidling på natio-
nalt plan er en garanti for gennemsigtigheden af den infor-
mation, der fremsendes i henhold til proceduren i direktiv 
98/34/EF.

Det er vigtigt, at erhvervslivet og alle interesserede parter har 
kendskab til dette redskab og har adgang til informationerne 
for at kunne udnytte nedenstående muligheder:

- at fremsende bemærkninger til nye standardiseringsinitiati-
ver vedrørende deres aktivitetssektor,

- at anmode om at deltage i arbejdet i det relevante tekniske 
udvalg under et standardiseringsorgan i en anden medlems-
stat (f.eks. kan en fransk virksomhed anmode om at deltage i 
et tysk udvalg),

- at foreslå, at standarden udarbejdes på europæisk og ikke på 
nationalt niveau.

Det forudsætter, at de nationale standardiseringsorganer hører 
industrien ved at give bredest mulig adgang til registret, navn-
lig gennem kontaktpunkter, der letter adgangen til informatio-
nerne.

Det er vigtigt at understrege, at interesserede parter og især 
erhvervslivet i praksis kun har et relativt kort tidsrum at reagere 
i. I tilfælde af en efterfølgende tvist vil det forhold, at der ikke 
blev gjort indsigelse, uundgåeligt blive brugt mod dem, som 
ikke har gennemgået registret.

For så vidt angår nye standardiseringsemner inden for tele-
kommunikation, har ETSI deltaget i informationsproceduren, 
siden det blev medtaget i bilag I til direktiv 98/34/EF. I praksis er 
denne deltagelse begrænset til modtagelse og evaluering af 
data fra medlemmerne af CEN og CENELEC, som er fremsendt 
af disse to organers centrale sekretariater. Årsagen hertil er, at 
de nationale standardiseringsorganers aktivitet på dette om-
råde er yderst begrænset.

2. Af oplysningerne i stk. 1 skal det bl.a. fremgå, om en standard:

- er en ikke ækvivalent gengivelse af en international standard

- er en ny national standard, eller

- er en ændring af en national standard.

De nationale standardiseringsorganers forpligtelse til at frem-
sende oplysninger om arten af det nye udkast til standard skal 
sikre gennemsigtighed og lette gennemgangen af anmeldel-
serne. Den er en direkte følge af det foregående stk. De tre an-
førte standardkategorier er standarder, der ikke svarer til ”iden-
tisk eller ækvivalent gengivelse af en international standard”, 
og skal følgelig anmeldes i henhold til direktiv 98/34/EF.

- Et udkast til en ny standard skal indeholde tekniske specifi-
kationer, som kan udgøre en hindring for varernes frie bevæ-
gelighed, hvis standarden bruges restriktivt. Det kan kun 
fastslås ved at gennemgå disse specifikationer enkeltvis.

- En national standard til gennemførelse af en international 
standard (ISO eller IEC) kan ikke være ækvivalent med det op-
rindelige dokument, da gennemførelsen ikke som sådan er 
obligatorisk, og da de nationale standardiseringsorganer selv 
kan beslutte at ændre den, hvis de ikke mener, at de tekniske 
specifikationer er relevante for deres eget marked. I dette til-
fælde er det tilrådeligt at bedømme den gennemførte stan-
dards tekniske specifikation i henseende til den del, som ad-
skiller sig fra den internationale standard.

- En national standard kan ændres for at tilpasse den til den tek-
nologiske udvikling. Anmeldelsen af udkastet gør det så mu-
ligt at gennemgå, om ændringen (tilføjelsen, ændringen eller 
fjernelsen af visse tekniske specifikationer) kan skabe fornyet
risiko for tekniske handelshindringer inden for Fællesskabet.

Under denne gennemgang kan de nationale standardiserings-
organer, de europæiske standardiseringsorganer og Kommis-
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sionen, hvis de finder, at den påtænkte ændring indebærer, at
spørgsmålet skal undersøges på europæisk plan, stille forslag 
om udarbejdelse af en europæisk standard.

Vedrørende standardisering er formålet med direktiv 98/34/EF 
at sikre gennemsigtighed i de nationale initiativer, men det skal 
også tilskynde til udvikling af europæiske standarder.

Efter at have hørt det i artikel 5 omhandlede udvalg kan Kommis-
sionen fastsætte regler for en samlet præsentation af disse oplys-
ninger samt udarbejde et skema og opstille kriterier til brug for 
præsentationen af oplysningerne, så disse lettere kan vurderes.

Skønt gennemførelsen af informationsproceduren på stan-
dardområdet kontraktligt er uddelegeret til CEN og CENELEC, 
overvåger Kommissionen selv, at den fungerer korrekt, navnlig 
gennem muligheden for at foreslå, at de to europæiske stan-
dardiseringsorganer indfører en metode til fremstilling af de 
indhentede oplysninger for at sikre en lettere behandling.

3. Kommissionen kan forlange at få tilsendt hele standardiserings-
programmernes indhold eller dele af det.

Kommissionen stiller disse oplysninger til rådighed for medlems-
staterne i en sådan form, at det er muligt at evaluere og sammen-
ligne de forskellige programmer.

Dette stk. supplerer stk. 1. Det hedder her, at Kommissionen 
ikke alene skal informeres om nye nationale initiativer, men at 
den også skal have adgang til alle standardiseringsprogram-
mer udarbejdet af de nationale og europæiske standardise-
ringsorganer.

For at opfylde dette krav er sidstnævnte ikke længere, som el-
lers oprindeligt under direktiv 83/189/EØF, forpligtet til årligt at 
give meddelelse om deres standardiseringsprogrammer (gen-

nem CEN’s og CENELEC’s centrale sekretariater), men de skal 
fremsende alle disse programmer eller dele heraf, hvis Kom-
missionen anmoder om det.

Kommissionen fungerer som clearinghouse, idet den fremsen-
der disses oplysninger til medlemsstaterne.

4. Kommissionen ændrer i givet fald bilag II på grundlag af med-
lemsstaternes meddelelser.

Det fremgår af dette stk., at Kommissionen har myndighed til 
at ajourføre listen over nationale standardiseringsorganer, der 
er anført i direktivets bilag II. Medlemsstaterne varetager ajour-
føringen og tilstiller Kommissionen de nødvendige oplysnin-
ger.

5. Rådet træffer på grundlag af forslag fra Kommissionen afgørel-
se om ændring af bilag I.

Det hedder i dette stk., at ajourføringen af bilag I, der indehol-
der listen over officielt anerkendte europæiske standardise-
ringsorganer, til forskel fra bilag II ikke hører under Kommissio-
nens enekompetence, men forudsætter en beslutning fra 
Ministerrådet på grundlag af forslag fra Kommissionen.

Bilag I til direktivet blev f.eks. ændret i 1992, hvor ETSI blev op-
ført på listen over europæiske standardiseringsorganer.52

Meddelelse om udkast til standarder til europæiske og natio-
nale standardiseringsorganer samt Kommissionen

Artikel 3

De i bilag I og II omhandlede standardiseringsorganer og Kom-
missionen modtager på forlangende alle udkast til standarder. 

52 Beslutning 92/400/EØF, op.cit.
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Det involverede organ holder dem underrettet om opfølgningen 
af deres eventuelle kommentarer til disse udkast.

Det hedder i direktiv 98/34/EF, at de nationale standardise-
ringsorganer, de europæiske standardiseringsorganer og Kom-
missionen, når de er blevet underrettet om udarbejdelsen af 
nye standardiseringsinitiativer i de forskellige medlemsstater, 
har ret til at kræve, at et nationalt standardiseringsorgan frem-
sender teksten til et anmeldt udkast til standard. Sidstnævnte 
skal efterkomme en sådan anmodning.

Sidstnævnte skal ligeledes underrette alle, der har fremsendt 
kommentarer til et af disse udkast, om det skridt, der er taget, 
dvs. om der er foretaget ændringer af udkastet, om det er ble-
vet trukket tilbage eller begrundelsen for at fastholde det.

Foranstaltninger, som medlemsstaterne har ansvar for

Artikel 4

I artikel 4 fastlægges (som i artikel 7) medlemsstaternes forplig-
telser med hensyn til tilrettelæggelsen af informationsproce-
duren for standarder. Det er en forpligtelse vedrørende resulta-
tet, ikke midlerne til at nå det. Mens de medlemsstater, et 
direktiv er rettet mod, skal gennemføre det i national lovgiv-
ning, påhviler valget af gennemførelsesmetode medlemssta-
terne, så længe den fastlagte målsætning nås.

Det forhold, at de fleste nationale standardiseringsorganer har
status af private institutioner, mindsker de nationale myndig-
heders mulighed for at give dem ordrer. Derfor er direktivet 
meget fleksibelt formuleret i den forbindelse.

1. Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstaltninger til, at de-
res standardiseringsorganer:

- fremsender de i artikel 2 og 3 omhandlede oplysninger

Ifølge dette afsnit skal de enkelte medlemsstater, uanset hvilke 
foranstaltninger de måtte finde nødvendige, sikre, at standar-

diseringsorganet rent faktisk anmelder alle nye emner for stan-
darder på det tidspunkt, hvor disse indføres i det årlige arbejds-
program, at standardiseringsorganet fremsender alle udkast til 
standarder, som en anden medlemsstats standardiseringsor-
gan, et europæisk standardiseringsorgan eller Kommissionen 
anmoder om, samt at standardiseringsorganet holder disse un-
derrettet om de skridt, der måtte blive truffet, eller om eventu-
elle kommentarer til udkastet til standard.

- offentliggør udkastene til standarder, så der ligeledes kan ind-
hentes kommentarer fra parter, der er etableret i andre med-
lemsstater

I henhold til dette afsnit skal de enkelte medlemsstater sikre, at 
deres standardiseringsorgan giver interesserede parter i resten 
af EU lejlighed til at kommentere nationale udkast til standar-
der. Det betyder, at de øvrige medlemsstater bliver omfattet af 
den offentlige høring, som på nationalt plan er et vigtigt stadi-
um, og som finder sted i den afsluttende fase af udarbejdelsen
af udkastet til standard, dvs. før validering og offentliggørelse
af den endelige tekst. Denne formelle høring af alle socioøko-
nomiske aktører sætter de nationale standardiseringsorganer i 
stand til at sikre, at der er fuldstændig konsensus om teksten.

De enkelte nationale organer sender på given foranledning et 
eksemplar af et udkast til standard til alle de øvrige medlems-
staters standardiseringsorganer. Dette eksemplar er naturligvis 
affattet på det udstedende organs sprog. Modtagerne har an-
svar for at få det oversat til deres eget sprog og afholde en hø-
ring på deres eget område i overensstemmelse med de i dette 
land gældende procedurer (udkastet til standard sendes f.eks. 
af det nationale organ til den standardiseringsingeniør, der er 
ansvarlig for den pågældende sektor, som så videreformidler 
det til det relevante standardiseringsudvalg, der består af alle 
de interesserede parter).

I et spørgeskema, som det organ, der har udarbejdet udkastet til 
standard normalt vedlægger dette, opfordres man til at indsen-
de kommentarer vedrørende målsætningerne for direktiv 98/34/
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EF (f.eks. ”Mener De, at dette udkast kan skabe hindringer for 
samhandelen?” ”Mener De, at det bør anvendes som grundlag 
for arbejde på europæisk plan?” ”Ønsker De at deltage i det for-
beredende arbejde i standardiseringsudvalget?” osv.).

Udkastet returneres derefter til det udstedende organ med 
kommentarer fra alle økonomiske og sociale aktører i de for-
skellige EU-medlemsstater.

- giver de andre organer, der er omhandlet i bilag II, ret til at del-
tage passivt eller aktivt (ved at sende en observatør) i det planlag-
te arbejde.

I henhold til direktivet skal alle medlemsstater sikre, at deres 
repræsentative organer giver et andet nationalt institut (AF-
NOR, DIN, BSI osv.) ret til at deltage i arbejdet med at udarbejde 
standarden i det relevante tekniske udvalg. Denne ret til delta-
gelse kan udøves aktivt eller passivt.

Aktiv deltagelse betyder, at der udsendes en observatør (en pro-
ducent, en erhvervsdrivende eller en standardiseringsingeniør). 
Hvis producenten eller den erhvervsdrivende ikke kan være til 
stede, og det besluttes at udsende en standardiseringsingeniør, 
skal denne have kendskab til holdningen hos sit hjemlands er-
hvervsliv for at have tilstrækkeligt kendskab til markedet og kun-
ne sige, hvorvidt udkastet til standard er til hinder for varernes 
frie bevægelighed på det pågældende marked.

Passiv deltagelse betyder deltagelse på afstand, f.eks. en eks-
pert, som afgiver udtalelse om et udkast til standard, der udar-
bejdes i en anden medlemsstat, uden at deltage i arbejdsmø-
derne i den pågældende medlemsstat.

Det nationale standardiseringsorgan vurderer, om og i givet 
fald hvilken form for deltagelse, der er mulig.

Direktivet giver ikke hjemmel til at kræve, at de nationale stan-
dardiseringsorganer skal acceptere kommentarer fra andre nati-
onale organer, men accepten skulle i princippet være sikret, da 
alle standardiseringsprocedurer foreskriver, at et standardise-
ringsorgan skal søge at tage hensyn til sådanne kommentarer.

- ikke modsætter sig, at et standardiseringsemne i deres arbejdspro-
gram behandles på europæisk plan efter regler, der fastsættes af de 
europæiske standardiseringsorganer, og ikke iværksætter nogen 
foranstaltning, der kan skade en beslutning i denne retning.

I dette afsnit opfordres medlemsstaterne til at gøre alt for at sikre, 
at deres respektive standardiseringsorganer ikke forsøger at stil-
le hindringer i vejen for den tekniske harmonisering, som de 
europæiske standardiseringsorganer arbejder med, ved at hin-
dre, at et udkast til standard, som de påtænker at udarbejde på 
nationalt plan, i sidste instans udarbejdes på europæisk plan.

Denne bestemmelse er medtaget i direktiv 98/34/EF, fordi de 
nationale standardiseringsorganer alle er medlem af CEN og 
CENELEC og derfor kan stemme i overensstemmelse med rent 
nationale interesser og dermed modsætte sig, at et udkast til 
standard behandles på europæisk plan.53 Direktivet tilskynder 
dem - gennem medlemsstaterne - til at udvise solidaritet, hvil-
ket er nødvendigt for at nå målsætningen med det indre mar-
ked.

2. Medlemsstaterne afholder sig især fra enhver handling i form af 
anerkendelse, godkendelse eller henvisningsmæssig anvendelse 
af en national standard, der er vedtaget i strid med artikel 2 og 3 
samt stk. 1 i nærværende artikel.

Stk. 2 betyder, at medlemsstaterne ikke kan frasige sig deres 
ansvar ved at påberåbe sig deres respektive standardiserings-
organers ansvar i tilfælde, hvor sidstnævnte har vedtaget en 

53 Et forslag om at udarbejde en europæisk standard fra et nationalt standardiseringsorgan til CEN eller CENELEC skal støttes af et minimum af lande, hvis CEN’s 
eller CENELEC’s centrale sekretariat skal foreslå den tekniske bestyrelse at vedtage det.
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standard i strid med en bestemmelse i direktiv 98/34/EF. Hvis 
de ikke har kunnet hindre vedtagelse af et dokument af privat 
oprindelse og med frivillig anvendelse, der strider mod fælles-
skabslovgivningen, skal medlemsstaterne forhindre, at en så-
dan standard bruges som referencedokument ved at nægte at 
anerkende den eller vedtage den formelt. Hvis de nationale or-
ganer med andre ord handler urimeligt, må de nationale rege-
ringer ikke udnytte situationen.

Medlemsstaternes forpligtelse til at sikre, at der ikke opstil-
les hindringer for teknisk harmonisering på europæisk plan

Artikel 7

1 Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstaltninger for at sikre,
at deres standardiseringsorganer under udarbejdelsen af en i artikel 
6, stk. 3, første led, nævnt europæisk standard eller efter dens god-
kendelse ikke foretager nogen handling, der kan skade den tilstræb-
te harmonisering, og især, at de ikke på det pågældende område of-
fentliggør en ny eller ændret national standard, der ikke fuldt ud 
stemmer overens med en eksisterende europæisk standard.

Det følger af denne artikel, at medlemsstaterne skal sikre, at 
deres respektive standardiseringsorganer iagttager en status 
quo-periode, når arbejdet på europæisk plan vedrører udarbej-
delsen af en europæisk standard på anmodning af Kommissio-
nen. Denne mulighed nævnes direktivets artikel 6, stk. 3, 1. led, 
(se nedenfor), hvor det hedder, at Kommissionen kan anmode 
de europæiske standardiseringsorganer om at udarbejde en 
europæisk standard.

I dette tilfælde skal medlemsstaterne derfor gøre alt for at sikre, 
at deres standardiseringsorganer ikke udfører arbejde om det 
emne, hvortil der er givet mandat, uanset om det drejer sig om 
at udarbejde en ny standard eller ændre en eksisterende, som 
ikke er en europæisk standard i dens fulde ordlyd.

Denne status quo-periode er et udtryk for solidaritet, som skal 
overholdes med et mindstemål af disciplin, når det er blevet 
besluttet at samarbejde på europæisk plan. Det er en integre-

rende del af de europæiske standardiseringsorganers procedu-
reregler og underbygges ved direktiv 98/34/EF.

Denne status quo-forpligtelse opretholdes efter vedtagelsen af 
den europæiske standard. Når en branche derfor kræver stan-
darder på de områder, der er omfattet af den pågældende 
standard, må arbejdet ikke udføres på nationalt plan. Denne 
artikel giver således EU mulighed for at styrke det europæiske 
standardiseringsarbejde.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på den del af standardiseringsor-
ganernes arbejde, der foretages efter anmodning fra offentlige
myndigheder, med det formål at udarbejde tekniske specifikatio-
ner eller en standard for bestemte produkter med henblik på fast-
læggelse af en teknisk forskrift for disse produkter.

Medlemsstaterne sender i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, 
Kommissionen alle de i foregående afsnit omhandlede anmod-
ninger i form af udkast til teknisk forskrift og angiver grunden til at 
indføre den.

Denne artikels stk. 2 vedrører specifikke tilfælde, hvor standar-
derne skal gøres obligatoriske. Det henviser til statens mulig-
hed for under bestemte omstændigheder at håndhæve over-
holdelsen af tekniske specifikationer for produkter, der er
omfattet af de pågældende standarder.

For at styrke håndhævelsen af standarder, der i alt væsentligt er 
frivillige, kan staten følge to procedurer:

- Den kan anmode landets standardiseringsorgan om at udar-
bejde standarder med henblik på indførelse af tekniske for-
skrifter.

- Staten kan også gøre eksisterende standarder obligatoriske 
og dermed ændre dem til tekniske forskrifter.

I disse tilfælde bruges proceduren for tekniske forskrifter, der er 
beskrevet i følgende kapitel.





Kapitel III

Procedure for tekniske forskrifter
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Kapitel III: Procedure for tekniske forskrifter

Meddelelse og formidling af oplysninger om udkast til tekni-
ske forskrifter og reaktionsmuligheder for Kommissionen og 
medlemsstaterne

Artikel 8

1. Med forbehold af artikel 10 sender medlemsstaterne straks 
Kommissionen ethvert udkast til teknisk forskrift, medmindre der 
er tale om en almindelig gengivelse af en international eller euro-
pæisk standard, i hvilket tilfælde det vil være tilstrækkeligt at op-
lyse herom. De meddeler ligeledes Kommissionen grundene til, at 
det er nødvendigt at indføre en sådan teknisk forskrift, medmin-
dre disse grunde allerede fremgår af udkastet.

Medlemsstaterne skal i givet fald samtidig fremsende teksten til de 
love og administrative bestemmelser, der hovedsagelig og direkte 
ligger til grund, hvis det er nødvendigt at kende den pågældende 
tekst for at kunne vurdere rækkevidden af udkastet til teknisk for-
skrift, undtagen hvis den er blevet tilsendt i forbindelse med en 
tidligere meddelelse.

Medlemsstaterne fremsender en ny meddelelse efter ovennævnte 
regler, hvis de i udkastet til teknisk forskrift foretager væsentlige 
ændringer, der fører til en ændring af anvendelsesområdet, en af-
kortning af den oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist, en tilføjelse 
af specifikationer eller krav eller en stramning af disse.

Hvis et udkast til teknisk forskrift af hensyn til folkesundheden eller 
beskyttelse af forbrugerne eller miljøet specielt tager sigte på at 
begrænse markedsføringen eller anvendelsen af et stof, et præpa-
rat eller et kemisk produkt, fremsender medlemsstaterne ligeledes 
et resumé af eller henvisninger til de relevante oplysninger om det 
pågældende stof, præparat eller produkt samt oplysninger om 
kendte erstatningsprodukter, der findes på markedet, i det omfang 
disse oplysninger er til rådighed, og angiver, hvilke virkninger for-

anstaltningen forventes at få på folkesundheden, beskyttelsen af 
forbrugerne og miljøet, sammen med en risikovurdering der, så 
vidt det er hensigtsmæssigt, foretages efter de generelle princip-
per for risikovurdering af kemiske produkter som omhandlet i arti-
kel 10, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 793/93 (8), når der er tale om et 
eksisterende stof, eller i artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 67/548/
EØF (9), når der er tale om et nyt stof.

Kommissionen gør straks de andre medlemsstater bekendt med 
udkastet til teknisk forskrift og alle de dokumenter, den har fået 
tilsendt. Den kan også forelægge udkastet for det i artikel 5 om-
handlede udvalg til udtalelse og eventuelt for det udvalg, der er 
kompetent på området.

Med hensyn til de tekniske specifikationer, andre krav eller forskrif-
ter vedrørende tjenester, der er nævnt i artikel 1, nr. 11, andet af-
snit, tredje led, kan Kommissionens eller medlemsstaternes be-
mærkninger eller udførlige udtalelser kun vedrøre aspekter, som 
måtte være til hinder for samhandelen eller, for så vidt angår for-
skrifterne vedrørende tjenester, for den fri udveksling af tjenester, 
eller for tjenesteyderes etableringsfrihed, men ikke en foranstalt-
nings skattemæssige eller finansielle aspekter”

2. Kommissionen og medlemsstaterne kan indgive bemærkninger 
til den medlemsstat, der har givet meddelelse om et udkast til tek-
nisk forskrift, og vedkommende medlemsstat skal ved den videre 
udformning af den tekniske forskrift tage videst muligt hensyn 
dertil.

3. Medlemsstaterne sender straks Kommissionen den endelige 
tekst til en teknisk forskrift.

4. Oplysninger, der fremsendes i henhold til denne artikel, betrag-
tes ikke som fortrolige, medmindre den medlemsstat, der har 
fremsendt notifikationen, udtrykkeligt anmoder herom. En sådan 
anmodning skal være begrundet.

I tilfælde af en sådan anmodning kan det i artikel 5 omhandlede 
udvalg og de nationale forvaltninger under overholdelse af de 
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nødvendige forholdsregler indhente sagkyndig bistand hos fysi-
ske eller juridiske personer, der kan tilhøre den private sektor.

5. Når et udkast til teknisk forskrift er et led i en foranstaltning, som 
på udkaststadiet skal fremsendes i henhold til andre fællesskabs-
retsakter, kan medlemsstaterne fremsende den meddelelse, der er 
omhandlet i stk. 1, i henhold til den pågældende anden fælles-
skabsretsakt, forudsat at de formelt angiver, at meddelelsen også 
skal gælde i henhold til dette direktiv.

Selv om Kommissionen ikke reagerer på et udkast til teknisk for-
skrift i forbindelse med dette direktiv, har dette ingen indflydelse
på, hvilke afgørelser der kan træffes på grundlag af andre fælles-
skabsretsakter.

Artikel 8 er en beskrivelse af medlemsstaternes og Kommissio-
nens respektive forpligtelser under informationsproceduren 
vedrørende tekniske forskrifter og deres reaktionsmuligheder 
ud over reaktioner på de status quo-perioder, der skal respek-
teres før vedtagelsen af de anmeldte udkast, som nævnes i di-
rektivets artikel 9.

Første stadium: informationsforpligtelsen

a) Medlemsstaternes forpligtelser

1. Generelt

For at sikre, at nationale initiativer er gennemskuelige, skal 
medlemsstaterne i henhold til artikel 8 uden ophør underrette 
Kommissionen om ethvert udkast til teknisk forskrift, som de 
påtænker at vedtage.

Normalt skal hele teksten til udkastet til teknisk forskrift frem-
sendes. Hvis den fulde ordlyd af en international eller europæ-
isk standard skal indgå i den nationale lovgivning, kan med-
lemsstaten dog henvise til standarden i stedet for at fremsende 
hele teksten.54

Medlemsstaterne skal også tilsende Kommissionen de grund-
læggende lovgivningsmæssige og regulerende bestemmelser 
og underrette den om det retlige indhold af det anmeldte ud-
kast og dermed sætte den i stand til at vurdere konsekvenserne 
(f.eks. den tekst, der skal ændres gennem udkastet). Hvis disse 
grundlæggende lovgivningsmæssige og regulerende bestem-
melser ikke fremsendes, kan Kommissionen anmode om at få 
dem tilsendt, når den modtager udkastet.

Denne forpligtelse skal ses i sammenhæng med forpligtelsen 
til at meddele begrundelsen for, at de foreslåede foranstaltnin-
ger bør gennemføres.55 Begrundelsens karakter foregriber na-
turligvis ikke de skridt, der vil blive taget med hensyn til anmel-
delsen af udkastet til teknisk forskrift.

I praksis udpeger hver medlemsstat en central enhed, som 
får ansvaret for at sende information til Kommissionen og de 
nationale ministerier (en liste over disse centrale enheder 
findes i bilag 1 til denne brochure). Underretning af Kom-
missionen sker i form af en skrivelse til den relevante kom-
missionsenhed.

”Notifikationsmeddelelsen” er opstillet i 17 punkter, som hvert
svarer til en specifik information. I nr. 9 skal den medlemsstat,
der anmelder udkastet, f.eks. på højst 10 linjer gøre rede for be-
grundelsen for udkastet til lovgivning.

54 Henvisningen sætter Kommissionen og de medlemsstater, der måtte ønske det, i stand til uden problemer at få adgang til den standard, der er gjort obligato-
risk.

55 En gennemgang af de fremlagte begrundelser viser, at de oftest vedrører beskyttelse af personer eller dyr, miljø, den offentlige sikkerhed eller forbrugerinfor-
mation.
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Ved udgangen af den nationale procedure for vedtagelsen af 
administrative bestemmelser skal medlemsstaterne tilsende 
Kommissionen den endelige ordlyd til den tekniske forskrift (se 
artikel 8, stk. 3). Kommissionen kan således overveje, hvorvidt 
medlemsstaten har tilpasset sin tekst til fællesskabslovgivnin-
gen og eventuelt truffet de nødvendige foranstaltninger.

Hvis medlemsstaten derfor har vedtaget en tekst uden at tage 
hensyn til Kommissionens eller en anden medlemsstats udfør-
lige udtalelser til udkastet til lovgivning, kan Kommissionen 
indlede en overtrædelsesprocedure i medfør af traktatens arti-
kel 226.56 Sender Kommissionen en udførlig udtalelse til den 
notificerende medlemsstat, som sidstnævnte ikke tager hen-
syn til, kan den udførlige udtalelse tjene som grundlag for en 
åbningsskrivelse. Medlemsstaterne kan i medfør af traktatens 
artikel 227 selv forelægge sagen for Kommissionen for at ind-
lede en håndhævelsesforanstaltning ved Domstolen mod en 
medlemsstat, hvis de mener, at en anden medlemsstat ikke har 
overholdt sine forpligtelser.57

2. Specifikke tilfælde

2.1. Enkelt notifikation gældende for flere akter. Medlemssta-
terne er i henhold til direktiv 98/34/EF ikke forpligtede til at 
fremsende meddelelse om et udkast til teknisk forskrift, som 
allerede er fremsendt under en anden fællesskabsretsakt. I det-
te tilfælde skal de anføre, at den pågældende meddelelse også 

gælder for direktiv 98/34/EF. Denne bestemmelse i direktivet 
(se artikel 8, stk. 5) afspejler Kommissionens ønske om at mind-
ske bureaukratiet i tilfælde af overlappende notifikationspro-
cedurer, hvor det i flere fællesskabsdirektiver kræves, at med-
lemsstaterne informerer Kommissionen om deres hensigt om 
at lovgive på et specifikt område, dvs. at anmelde samme tekst
på udkaststadiet. Medlemsstaterne er dog ikke fritaget fra kra-
vet om at overholde forpligtelserne i de enkelte fællesskabs-
retsakter. Efter den officielle meddelelse om, at det nationale
udkast er gældende for flere fællesskabsprocedurer, gennem-
gås det specifikt med udgangspunkt i de enkelte fællesskabs-
retsakter, som det henviser til, og gøres til genstand for en ud-
talelse fra Kommissionen under hver af procedurerne.

Selv om Kommissionen ikke reagerer på en sådan tekst under 
direktiv 98/34/EF, ”har dette ingen indflydelse på, hvilke afgø-
relser der kan træffes på grundlag af andre fællesskabsretsak-
ter” (se artikel 8, stk. 5, 2. afsnit).

Medlemsstaterne har ansvar for at anføre alle de procedurer, 
under hvilke det nationale udkast notificeres, på grundlag af
oplysningerne i teksten i den fællesskabsretsakt, der er gæl-
dende for det område, som udkastet dækker.

I praksis er der oprettet etstedsbetjening inden for 
fødevaresektoren58 for at mindske medlemsstaternes admini-
strationsomkostninger.

56 Det hedder i artikel 226 (tidl. artikel 169), at ”Finder Kommissionen, at en medlemsstat ikke har overholdt en forpligtelse, der påhviler den i henhold til denne 
traktat, fremsætter den en begrundet udtalelse herom efter at have givet den pågældende stat lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger. Retter den pågæl-
dende stat sig ikke efter den fremsatte udtalelse inden for den frist, der er fastsat af Kommissionen, kan denne indbringe sagen for Domstolen.”

57 Det hedder i artikel 227 (tidl. artikel 170, at ”En medlemsstat, der finder, at en anden medlemsstat ikke har overholdt en forpligtelse, der påhviler den i henhold til
denne traktat, kan indbringe sagen for Domstolen. Før en medlemsstat indbringer en klage over en anden medlemsstat på grund af en påstået overtrædelse af de 
forpligtelser, der påhviler denne i henhold til denne traktat, skal den forelægge sagen for Kommissionen. Efter at de pågældende stater har haft lejlighed til skriftligt 
og mundtligt at fremsætte deres bemærkninger i sagen og til det af modparten anførte, afgiver Kommissionen en begrundet udtalelse. Såfremt Kommissionen 
ikke har afgivet sin udtalelse inden tre måneder efter sagens forelæggelse, skal dette ikke være til hinder for, at klagen indbringes for Domstolen.”

58 En sektor med overlappende notifikationsprocedurer (se i den sammenhæng direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlems-
staternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler, EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29, Rå-
dets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler, EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1 samt Rådets
direktiv 93/43/EØF f 14. juni 1993 om levnedsmiddelhygiejne, EFT L 175 af 19.7.1993, s. 1). Sidstnævnte direktiv vil blive sat ud af kraft fra den 31. december 
2005 ved Europa-Parlamentets og Rådets regulativ (EF) nr. 852/2004 af den 29. april 2004 om fødevarehygiejne, EFT L 139 af 30.4.2004, s. 1
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I overensstemmelse med dette system anmelder medlemssta-
terne altid deres udkast under direktiv 98/34/EF uafhængigt af 
den eller de notifikationsprocedurer, der måtte være retligt
gældende. Medlemsstaterne skal på anmeldelsestidspunktet 
klart angive de procedurer, under hvilke de påtænker at ind-
sende deres udkast.

Når emnet for et udkast er omfattet af en enkelt specifik proce-
dure, sættes proceduren i henhold til 98/34/EF til side. Hvis det 
ikke er tilfældet, gennemgår Kommissionen den del, der ikke er 
dækket af den specifikke procedure, i henhold til direktiv 98/
34/EF, og for den resterende del gennemføres den specifikke
procedure.59

Med hensyn til miljøbeskyttelse hedder det udtrykkeligt i direk-
tiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald60, at proceduren 
under direktiv 98/34/EF finder anvendelse på alle udkast, som
medlemsstaterne planlægger at vedtage på dette område.

2.2. Allerede fremsendt grundlæggende lovgivning. Ud fra det 
samme ønske om effektivitet er medlemsstaterne fritaget fra for-
pligtelsen til at tilsende Kommissionen deres love og administra-
tive bestemmelser vedrørende et udkast til teknisk forskrift, hvis 
denne tekst allerede er fremsendt i forbindelse med en tidligere 
meddelelse. Det er f.eks. tilfældet, hvor et udkast til teknisk for-
skrift, som allerede er notificeret, skal notificeres igen, fordi det
er blevet ændret i betydelig grad (se artikel 8, stk. 1, 3. afsnit).

2.3. Supplerende dokumentation. Omvendt pålægger direktiv 
98/34/EF medlemsstaterne en ny forpligtelse med hensyn til 

udkast til tekniske forskrifter, der sigter mod at begrænse mar-
kedsføringen eller anvendelsen af et stof, et præparat eller et 
kemisk produkt af hensyn til folkesundheden, beskyttelse af 
forbrugerne og miljøet (jf. artikel 8, stk. 1, 4. afsnit).

Ud over forpligtelsen til at fremsende udkastet og begrunde 
ønsket om at vedtage det skal medlemsstaterne også tilstille 
Kommissionen supplerende dokumentation.

For at opfylde denne forpligtelse skal de indsende et resumé 
af eller henvisninger til de relevante oplysninger om det på-
gældende stof, præparat eller kemiske produkt samt oplys-
ninger om kendte erstatningsprodukter, hvilke virkninger for-
anstaltningen forventes at få samt resultaterne af en 
risikovurdering.

Her specificeres det i direktivet, at analysen skal foretages i
henhold til de generelle principper i to fællesskabsretsakter, 
Rådets forordning 793/93/EØF af 23. marts 199361, for så vidt 
angår eksisterende stoffer, og Rådets direktiv 67/548/EØF62 
(som ændret ved efterfølgende direktiver), for så vidt angår nye 
stoffer.

2.4. Ny notifikation. Medlemsstaterne skal fremsende en ny 
meddelelse vedrørende et udkast, der allerede er gennemgået 
i henhold til bestemmelserne i direktiv 98/34/EF, hvis de i mel-
lemtiden har ændret den i væsentlig grad.

Det specificeres i artikel 8, stk. 1, 3. afsnit, at ændringer i et ud-
kast betragtes som væsentlige, hvis de betyder en ændring af 

59 Når der i et udkast til national teknisk forskrift f.eks. fastlægges specifikationer for mærkning af levnedsmidler, der overstiger kravene i direktiv 2000/13/EF,
finder proceduren i dette direktivs artikel 19 anvendelse.

60 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10) som ændret ved di-
rektiv 2004/12/EF af 11. februar 2004 (EUT L 47 af 18.2.2004, s. 26).

61 Forordning om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1) som ændret ved forordning nr. 1882/2003 (EUT L 284 af
31.10.2003, s. 1).

62 Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT 196 af 16.8.1967,
s. 1).
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anvendelsesområdet, en afkortning af den oprindeligt fastsatte 
anvendelsesfrist, en tilføjelse af specifikationer eller krav eller
en stramning af disse.

Hvis en medlemsstat imidlertid er i tvivl om, hvorvidt ændrin-
ger i en teknisk forskrift, der er foretaget siden den oprindelige 
meddelelse, er betydelige, kan den kontakte Kommissionens 
tjenestegrene for at undersøge, om det er nødvendigt at frem-
sende en ny notifikation.

Det skal understreges, at notifikation ikke er nødvendigt i til-
fælde af en blot og bar genfremsættelse af allerede gældende 
bestemmelser (f.eks. i tilfælde af konsolidering), og som er uden 
yderligere retsvirkning, eller naturligvis i de af artikel 10 omfat-
tede tilfælde (f.eks. inddragelse i teksten af kommentarer frem-
sat af Kommissionen i en udførlig udtalelse, se nedenstående).

b) Kommissionens forpligtelser

Når Kommissionen er blevet underrettet om et nyt udkast til 
national teknisk forskrift, skal den fremsende alle oplysninger, 
som den har modtaget fra den notificerende medlemsstat, til
alle andre medlemsstater (udkastet sendes samtidigt til alle de 
afdelinger i Kommissionen, der måtte være berørt af den noti-
ficerede forskrift som følge af deres specifikke eller horisontale
ansvarsområder).

Fremsendelse af information gør det muligt for alle medlems-
stater at blive inddraget i den ved direktivet fastlagte overvåg-
ningsprocedure.

Kommissionen lægger også de notificerede udkast og over-
sættelsen deraf ud på sit websted, hvilket giver alle erhvervs-

drivende i det indre marked mulighed for at give udtryk for 
deres holdning til udkast til national lovgivning (undtagen hvor 
den notificerende medlemsstat fremsætter en udtrykkelig og
begrundet anmodning om, at den til Kommissionen fremsend-
te information undtagelsesvist bør behandles som fortrolig i 
henseende til erhvervsdrivende).

Direktivet giver Kommissionen mulighed for at forelægge ud-
kastet for det stående udvalg (se kapitel IV) eller ”for det ud-
valg, der er kompetent på området” til udtalelse. Disse udvalg, 
der dækker sektordirektiver såsom TCAM-udvalget, der er ned-
sat under direktiv 99/5/EF63 for telekommunikationssektoren 
eller udvalget nedsat under direktiv 94/25/EF64 for sektoren for 
fritidsfartøjer.

I praksis er Kommissionen ansvarlig for at administrere infor-
mationsproceduren vedrørende tekniske forskrifter. Hele pro-
ceduren, herunder reaktioner på de notificerede projekter, er
baseret på et system med elektronisk dataudveksling, og frem-
sendelsen sker i overensstemmelse med en af Kommissionen 
fastlagt nomenklatur.

Generaldirektoratet for Erhvervspolitik (GD ENTR)65 fungerer 
som samlingspunkt, idet det modtager alle meddelelser, tek-
ster og notifikationer fremsendt af medlemsstaterne, uanset
hvilket område udkastet til forordning vedrører (telekommuni-
kation, maskinindustri, fødevare- og landbrugsprodukter, 
transport, byggeri, informationssamfundets tjenester osv.).

Kommissionen videreformidler de oplysninger, der rundsen-
des under proceduren, til alle medlemsstaterne, først på den 
notificerende medlemsstats sprog og derefter i form af over-
sættelser til alle eller nogle af EU’s officielle sprog.

63 Europa-parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstem-
melse, EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.

64 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om 
fritidsfartøjer, EFT L 164 af 30.6.1994, s. 15 (ændret ved direktiv 2003/44/EF af 16. juni 2003, EUT L 214 af 26.8.2003, s. 18).

65 Se bilag 1 til denne brochure.
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Andet stadium: Kommissionens og medlemsstaternes reakti-
onsmuligheder

I de tre måneder efter notifikationen af et udkast (denne periode
svarer til status quo-perioden i artikel 9, stk. 1) gennemgår Kommis-
sionen og medlemsstaterne den notificerede tekst for at vurdere
dens overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens artikel 28 og 30, 43 og 49, men også med de relevante 
sektordirektiver, samt for eventuelt at træffe beslutning om udka-
stets konsekvens i forhold til de pågældende bestemmelser.

Resultatet af evalueringen kan afføde to slags reaktioner fra Kom-
missionen og medlemsstaterne (desuden har Kommissionen en 
specifik mulighed, nemlig at ”blokere” udkastet som følge af har-
moniseringsarbejdet, som beskrives nedenfor i kommentarerne 
til direktivets artikel 9). Der er følgende reaktionsmuligheder, hvis 
indvirkning er proportional med resultaternes betydning:

1. Kommissionen og/eller medlemsstaterne kan beslutte, at 
udkastet til teknisk forskrift ikke udgør en hindring for den frie 
bevægelighed for varer og tjenester og den frie etableringsret.

I dette tilfælde reagerer hverken Kommissionen eller medlems-
staterne i den tre måneder lange periode66. Ved periodens ud-
gang kan den notificerende medlemsstat vedtage sit udkast til
teknisk forskrift uden yderligere forpligtelser.

Denne ret udelukker dog ikke, at Kommissionen efterfølgende 
træffer andre foranstaltninger uden for proceduren i direktiv
98/34/EF, hvis den endeligt vedtagne forskrift skulle vise sig at 
være i strid med traktaten eller med sekundær lovgivning.

2. Kommissionen og medlemsstaterne kan sende kommenta-
rer eller en udførlig udtalelse til den medlemsstat, der har an-
meldt udkastet til teknisk forskrift.

Kommentarer fremsendes, når den notificerede tekst, selv om
den er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, gi-
ver anledning til spørgsmål vedrørende fortolkning eller kræ-
ver yderligere skridt for at kunne gennemføres. De kan også 
fremsætte en overordnet vurdering af foranstaltningen i over-
ensstemmelse med de generelle principper i Fællesskabets 
lovgivning og politikker, der gennemføres i den sammenhæng, 
eller informere medlemsstaten om dennes fremtidige forplig-
telser i henseende til lovgivning, der måtte blive vedtaget på 
fællesskabsplan.

Det fremgår af artikel 8, stk. 1, sidste afsnit, i direktiv 98/34/
EF, at bemærkninger og udførlige udtalelser vedrørende 
tekniske specifikationer, ”andre krav” eller forskrifter vedrø-
rende tjenester i tilknytning til skattemæssige eller finan-
sielle foranstaltninger, kun kan vedrøre aspekter, som måtte 
være til hinder for den frie bevægelighed for tjenester eller 
den frie etableringsret for tjenesteydere, og ikke foranstalt-
ningens skattemæssige eller finansielle aspekter. Medlems-
statens skattemæssige beføjelser gennemgås således ikke i 
denne sammenhæng. De pågældende udkast gøres ligele-
des til genstand for særbehandling med hensyn til status 
quo-perioderne (se artikel 10, stk. 4), idet der ikke er fastlagt 
nogen tidsfrist, inden for hvilken medlemsstaterne skal ved-
tage teksterne.

I henhold til direktivet har den notificerende medlemsstat ikke
nogen formel forpligtelse til at besvare de indkomne bemærk-
ninger. I praksis gør medlemsstaten det dog ofte frivilligt, hvil-
ket styrker dialogen.

Det hedder i direktivet, at medlemsstaterne skal tage ”videst 
muligt” hensyn til bemærkningerne (artikel 8, stk. 2). Medlems-
staterne tager dog generelt hensyn til de indgivne bemærknin-
ger.

66 Skønt beslutningen om ikke at følge op på notifikationen ikke sendes til den notificerende medlemsstat, er der tale om en formel beslutning truffet af Kommis-
sionen.



48

Kommissionen eller medlemsstaterne fremsender udførlige 
udtalelser (disse og deres følger er nævnt i direktivets artikel 9), 
hvis de mener, at udkastet til foranstaltning, hvis det vedtages, 
skaber en hindring for den frie bevægelighed for varer, frihe-
den til at yde tjenester eller den frie etableringsret for tjeneste-
ydere i det indre marked. Disse udførlige udtalelser har til for-
mål at få ændret den foreslåede foranstaltning, således at 
enhver kilde til hindringer for sådanne friheder fjernes.

Det kan være manglende overholdelse af fællesskabslovgiv-
ningen i form af en overtrædelse af traktatens artikel 28, 43 el-
ler 49. De hyppigst forekommende overtrædelser af disse be-
stemmelser er, at der ikke i teksten findes en bestemmelse om
gensidig anerkendelse af tilsvarende tekniske specifikationer
eller forskrifter vedrørende tjenester i en anden medlemsstat, 
eller at nogle af bestemmelserne i udkastet ikke står i et rime-
ligt forhold til målsætningen. Den udførlige udtalelse kan også 
vedrøre overtrædelse af et harmoniseringsdirektiv, en forord-
ning eller en afgørelse/beslutning.

Der kan under ingen omstændigheder indgives en udførlig ud-
talelse mod et udkast til forskrift, der sigter mod at indføre for-
bud mod fremstilling, men som ikke udgør en potentiel hin-
dring for varernes frie bevægelighed.

Medlemsstater skal reagere på en udførlig udtalelse fra Kom-
missionen eller en anden medlemsstat. Skønt der ikke i direkti-
vet specificeres nogen tidsfrist for reaktionen, er det dog øn-
skeligt, at svaret afgives så hurtigt som muligt med henblik på 
at sikre effektivitet, helst i løbet af status quo-perioderne på
seks eller fire måneder for hhv. varer og informationssamfun-
dets tjenester.

Hvis Kommissionen mener, at svaret på dens udførlige udta-
lelse er utilfredsstillende, kan den, hvis udkastet rent faktisk 
vedtages, benytte sig af den i traktatens artikel 226 nævnte 
procedure. I samme tilfælde har en medlemsstat, hvis det noti-
ficerede udkast vedtages, ret til at indlede overtrædelsesproce-
dure i medfør af traktatens artikel 227.

3. Kommissionen kan give meddelelse om et fællesskabsinitia-
tiv vedrørende den foreslåede nationale foranstaltning eller 
meddele, at et sådant initiativ allerede eksisterer. Dette kaldes 
”blokering”. Følgen af denne reaktion, som kun Kommissionen 
kan anvende, er beskrevet i direktivets artikel 9, stk. 3, 4 og 5.

Forpligtelse til at overholde status quo-perioderne

Artikel 9

1. Medlemsstaterne udsætter vedtagelsen af et udkast til teknisk 
forskrift tre måneder regnet fra datoen for Kommissionens mod-
tagelse af den i artikel 8, stk. 1, omhandlede meddelelse.

2. Medlemsstaterne udsætter:

- vedtagelsen af et udkast til teknisk forskrift i form af en frivillig 
aftale som omhandlet i artikel 1, nr. 11, 2. afsnit, 2. led, i fire må-
neder

- med forbehold af stk. 3, 4 og 5, vedtagelsen af alle andre udkast 
til tekniske forskrifter i seks måneder (med undtagelse af udkast 
vedrørende tjenester) regnet fra datoen for Kommissionens 
modtagelse af den i artikel 8, stk. 1, omhandlede meddelelse, 
hvis Kommissionen eller en anden medlemsstat inden tre må-
neder efter samme dato afgiver en udførlig udtalelse om, at den 
påtænkte foranstaltning frembyder aspekter, der eventuelt kan 
skabe hindringer for varernes frie bevægelighed inden for det 
indre marked

- med forbehold af stk. 4 og 5, vedtagelsen af et udkast til for-
skrift vedrørende tjenester i fire måneder, regnet fra datoen fra 
Kommissionens modtagelse af den i artikel 8, stk. 1, omhand-
lede meddelelse, hvis Kommissionen eller en medlemsstat in-
den tre måneder efter samme dato afgiver en udførlig udta-
lelse om, at den påtænkte foranstaltning frembyder aspekter, 
der eventuelt kan skabe hindringer for den fri udveksling af 
tjenester eller for etableringsfriheden for tjenesteydere inden 
for det indre marked.



49

Med hensyn til udkast til forskrifter vedrørende tjenester kan Kom-
missionens eller medlemsstaternes udførlige udtalelser ikke berøre 
de kulturpolitiske foranstaltninger, især på det audiovisuelle om-
råde, som medlemsstaterne i henhold til fællesskabsretten måtte 
vedtage under hensyn til deres sproglige mangfoldighed, de nati-
onale og regionale særpræg samt deres kulturarv.

Den pågældende medlemsstat aflægger rapport til Kommissio-
nen om, hvordan den agter at reagere på den pågældende udfør-
lige udtalelse. Kommissionen fremsætter bemærkninger til denne 
reaktion.

Med hensyn til forskrifter vedrørende tjenester angiver den pågæl-
dende medlemsstat i givet fald grundene til, at der ikke kan tages 
hensyn til de udførlige udtalelser.

Artikel 9 vedrører tidsplanen for notifikationen. Den dato, hvor
Kommissionen modtager udkastet til en national teknisk for-
skrift fra en medlemsstat og alle de ønskede dokumenter, er 
startskuddet til en periode, hvor den pågældende medlems-
stat er strengt forpligtet til ikke at vedtage det pågældende ud-
kast.

Denne periode kaldes status quo-perioden.

De tre måneder, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, er den oprinde-
lige status quo-periode. Den repræsenterer den periode, der 
betragtes som nødvendig for at give Kommissionen og de øv-
rige medlemsstater mulighed for at gennemgå det notificerede
udkast og eventuelt at reagere.67

Ud over denne periode er den notificerende medlemsstat om-
fattet af en supplerende status quo-periode, hvis længde vari-
erer alt efter tekstens art og reaktionen på den. Skønt bemærk-

ninger, der indgives til medlemsstaten, ikke fører til en 
forlængelse af den oprindelige tremåneders status quo-perio-
de, gælder dette ikke for udførlige udtalelser fra Kommissionen 
eller de øvrige medlemsstater.

Er der tale om en udførlig udtalelse vedrørende en frivillig af-
tale, bestemmes det i direktivet, at medlemsstaterne skal over-
holde en status quo-periode på fire måneder (artikel 9, stk. 2).
Status quo-perioden forlænges kun med en måned, så med-
lemsstaterne ikke spilder tid med at drage fordel af foranstalt-
ningerne, hvis effektivitet er et tilfredsstillende alternativ til
lovgivning.

Det bør påpeges, at den samme ”regel om en supplerende må-
ned” gælder i tilfælde af en udførlig udtalelse vedrørende ud-
kast til forskrifter for informationssamfundets tjenester.

Status quo-perioden forlænges med seks måneder for alle an-
dre udkast, der er genstand for en udførlig udtalelse.

En medlemsstat, som modtager en sådan udførlig udtalelse, 
skal informere Kommissionen om, hvilke skridt den agter at 
tage (tilbagetrækning af den pågældende tekst, begrundelse 
for at opretholde den, ændring af visse bestemmelser for at 
gøre disse forenelige med bestemmelserne for det indre mar-
ked osv.), uanset om en anden medlemsstat og/eller Kommis-
sionen har indgivet den udførlige udtalelse. Kommissionen 
kommenterer efterfølgende de skridt, medlemsstaten påtæn-
ker at tage som reaktion på den udførlige udtalelse for at for-
tælle de øvrige medlemsstater, om disse skridt er egnede til at 
ophæve hindringerne for varernes og tjenesternes frie bevæ-
gelighed eller tjenesteyderes frie etableringsret, som ville have 
været resultatet af tekstens vedtagelse, eller hvorvidt begrun-
delsen for at opretholde teksten kan accepteres.

67 Med undtagelse af: a) presserende tilfælde, b) medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der tager sigte på forbud mod fremstilling, forudsat at 
de ikke hindrer produkternes frie bevægelighed (se artikel 10, stk. 2), c) tekniske specifikationer eller andre krav, til hvilke der er knyttet finansielle eller skatte-
mæssige foranstaltninger (se artikel 10, stk. 4).
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3. Medlemsstaterne udsætter vedtagelsen af et udkast til teknisk 
forskrift, bortset fra udkast til forskrifter vedrørende tjenester, i tolv 
måneder regnet fra datoen for Kommissionens modtagelse af den 
i artikel 8, stk. 1, omhandlede meddelelse, hvis Kommissionen in-
den tre måneder efter samme dato meddeler, at den har til hensigt 
at foreslå eller vedtage et direktiv, en forordning eller en beslut-
ning herom i overensstemmelse med traktatens artikel 189.

4. Medlemsstaterne udsætter vedtagelsen af et udkast til teknisk 
forskrift tolv måneder regnet fra datoen for Kommissionens mod-
tagelse af den i artikel 8, stk. 1, omhandlede meddelelse, hvis Kom-
missionen inden tre måneder efter samme dato meddeler, at den 
har konstateret, at udkastet til teknisk forskrift vedrører samme 
emne som et forslag til direktiv, forordning eller beslutning, der er 
forelagt for Rådet i henhold til traktatens artikel 189.

5. Hvis Rådet fastlægger en fælles holdning i den status quo-perio-
de, der er omhandlet i stk. 3 og 4, forlænges denne periode til 18 
måneder med forbehold af stk. 6.

I artikel 9, stk. 3, 4 og 5, fastlægges en meget længere status 
quo-periode som følge af Kommissionens - og kun Kommissio-
nens - blokering, når denne har gennemgået udkastet.

Denne reaktion, der er den alvorligste for medlemsstaten i hen-
seende til tid, sigter mod at hindre, at det notificerede udkast
får en negativ indvirkning på en lovgivningsmæssig harmoni-
seringsproces, der er indledt på fællesskabsplan.

Kommissionen kan blokere udkastet til national forskrift i tre 
specifikke tilfælde:

1. Stk. 3 dækker første tilfælde: Kommissionen meddeler, at 
den har til hensigt at stille forslag til eller vedtage et direktiv, en 
forordning eller en beslutning/afgørelse (med andre ord en 
bindende fællesskabsretsakt under traktatens artikel 249 (tidl. 
189)) om samme emne som udkastet til teknisk forskrift.

I dette stk. specificeres det ikke, hvad ”hensigt” til at foreslå be-
tyder, men det drejer sig om en hensigt, som er udtrykkeligt 
meddelt, f.eks. i form af medtagelse i Kommissionens årlige 
lovgivningsmæssige program.

Medlemsstaterne skal så overholde en status quo-periode på 
12 måneder.

Vedrørende informationssamfundets tjenester kan Kommissio-
nen ikke kræve en udsættelse af vedtagelsen af et udkast alene 
ved at anføre, at den har til hensigt at foreslå eller vedtage en 
bindende fællesskabsretsakt om samme emne som teksten. Det 
forhold at Kommissionen er i færd med at udarbejde et udkast til 
fællesskabslovgivning, er ikke nok til at berettige en venteperio-
de på 12 måneder for den pågældende medlemsstat.

2. I det andet tilfælde (stk. 4) finder Kommissionen, at det noti-
ficerede udkast til teknisk forskrift vedrører et emne, der er
dækket af et forslag til direktiv, forordning eller beslutning/af-
gørelse, som er forelagt Rådet.

I dette tilfælde skal den notificerende medlemsstat som i det
foregående overholde en status quo-periode på 12 måneder. I 
modsætning til det foregående tilfælde finder dette også an-
vendelse på informationssamfundets tjenester.

3. Stk. 5 dækker det tredje tilfælde, hvor Rådet vedtager en fæl-
les holdning i løbet af den 12 måneder lange blokeringsperio-
de, der er indført i de to foregående situationer.

Det bestemmes så i direktivet, at den status quo-periode, der er 
pålagt medlemsstaterne, forlænges til 18 måneder.

Det skal understreges, at den nævnte ”fælles holdning” repræ-
senterer et stadium i fællesskabets lovgivningsproces under 
samarbejdsproceduren68 og den fælles beslutningsprocedure69, 
hvor Europa-Parlamentet ved førstnævnte inddrages i Rådets 

68 Procedure, der blev indført ved Den Europæiske Fælles Akt i 1986 og efterfølgende indført i EF-traktatens artikel 189c ved Maastricht-traktaten. (I dag artikel 252).
69 Artikel 189b, indført i EF-traktaten ved Maastricht-traktaten. (I dag artikel 251).
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beslutningskompetence og i sidstnævnte får beføjelse til sam-
men med Rådet at vedtage bestemte forordninger, beslutnin-
ger/afgørelser og direktiver.

Disse to procedurer omfatter en andenbehandling af teksten i 
Europa-Parlamentet, hvilket forklarer nødvendigheden af at 
forlænge status quo-perioden.

6. De i stk. 3, 4 og 5 nævnte forpligtelser ophører i følgende til-
fælde:

- når Kommissionen meddeler medlemsstaterne, at den giver af-
kald på sin hensigt om at foreslå eller vedtage en bindende fæl-
lesskabsretsakt

- når Kommissionen meddeler medlemsstaterne, at den trækker 
sit udkast eller forslag tilbage

- når Rådet eller Kommissionen vedtager en bindende fælles-
skabsretsakt.

Stk. 6 vedrører udløbet af den status quo-periode, der pålæg-
ges medlemsstaterne i tilfælde, hvor Kommissionen blokerer et 
udkast til teknisk forskrift.

Da blokeringen udsætter vedtagelsen af den nationale lovgiv-
ning uden nøjagtigt kendskab til længden af den proces, der 
fører til den endelige vedtagelse af fællesskabslovgivningen, 
bruger Kommissionen dette værktøj med stor forsigtighed.

Hvis en påtænkt eller allerede iværksat fællesskabsforanstalt-
ning ikke fører til noget resultat, er det logisk, at den af stk. 3, 4 
og 5 omfattede status quo-periode bør ophæves for at gøre 
det muligt for medlemsstaterne at afslutte det udskudte lov-
givningsmæssige arbejde på nationalt plan og vedtage den 
tekniske forskrift.

Disse forpligtelser til status quo-periode ophæves ligeledes, 
hvis Rådet og Europa-Parlamentet i tilfælde af den fælles be-

slutningsprocedure eller Kommissionen vedtager den med-
delte bindende fællesskabsretsakt.

7. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse, når en medlemsstat

- af presserende grunde, der skyldes en alvorlig, uforudsigelig si-
tuation, og som vedrører beskyttelse af menneskers og dyrs 
sundhed, beskyttelse af plantelivet eller befolkningens sikker-
hed og - for så vidt angår forskrifter vedrørende tjenester - lige-
ledes den offentlige orden, især beskyttelse af mindreårige, er 
nødt til i løbet af meget kort tid at udarbejde tekniske forskrifter 
og straks vedtage dem og sætte dem i kraft, uden at der er mu-
lighed for samråd

- af presserende grunde, der skyldes en alvorlig situation, som 
vedrører beskyttelsen af det finansielle systems sikkerhed og in-
tegritet, navnlig beskyttelsen af indskydere, investorer og for-
sikringstagere, øjeblikkeligt må vedtage og iværksætte forskrif-
ter vedrørende finansielle tjenesteydelser.

Ved den i artikel 8 omhandlede meddelelse orienterer medlems-
staten om, hvad der har berettiget til at træffe de pågældende for-
anstaltninger så hurtigt. Kommissionen udtaler sig snarest muligt 
om meddelelsen. Den træffer egnede foranstaltninger, hvis den
finder, at proceduren er misbrugt. Kommissionen holder Europa-
Parlamentet underrettet.

Det bestemmes i dette stykke, at status quo-perioderne ikke 
finder anvendelse, når en medlemsstat for at reagere på en
presserende og uforudsigelig situation som f.eks. en naturkata-
strofe (nødvendigheden af at beskytte mennesker, atmosfæ-
ren, jord eller vand), en epidemi, en dyreepidemi osv. er nødt til 
at udarbejde tekniske forskrifter til umiddelbar gennemførelse 
uden at have tid til at konsultere Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater på forhånd.

I henseende til forskrifter vedrørende tjenester kan medlems-
staterne også påberåbe sig nødvendigheden af, at sagen be-
handles som en hastesag, hvis der er tale om alvorlige og ufor-
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udsigelige omstændigheder i relation til offentlige politikker,
navnlig beskyttelse af mindreårige. Dette nye begreb afspejler 
den særlige vigtighed, som Fællesskabets lovgivere tillægger 
beskyttelsen af mindreårige i relation til de nye tjenester.

Denne hastesagsbestemmelse kan ligeledes anvendes, hvis 
der er tale om forskrifter vedrørende finansielle tjenesteydel-
ser, f.eks. alvorlige omstændigheder vedrørende beskyttelse af 
finanssystemets sikkerhed og integritet, navnlig beskyttelse af
indskydere, investorer og forsikringstagere. Denne særlige og 
mindre restriktive form for hastesagsbestemmelse kan alene 
finde anvendelse på informationssamfundets finansielle tjene-
steydelser på grund af de bestemte risici og krav, der er særlige 
for denne sektor.

Disse undtagelsestilfælde fritager ikke medlemsstaten for for-
pligtelsen til samtidig med fremsendelsen af udkastet til den 
tekniske forskrift at give Kommissionen meddelelse om de 
planlagte foranstaltninger og klart begrunde sin anmodning 
om hastebehandling på det tidspunkt, da udkastet indgives. 
Kommissionen skal vurdere, om brugen af hastesagsbestem-
melsen er begrundet, og fremsætte sin holdning til meddelel-
sen hurtigst muligt.

I praksis foretager Kommissionen en meget grundig analyse af 
de angivne årsager på grundlag af de to kriterier i dette stk., 
nemlig situationens alvor og (bortset fra finansielle tjeneste-
ydelser) dens uforudsigelighed.

Hvis Kommissionen mener, at disse kriterier ikke er opfyldt, be-
strider den begrundelsen; omvendt kan den acceptere, at den-
ne procedure anvendes. Det foregriber dog ikke Kommissio-
nens vurdering af dens grunde, nemlig dens analyse af, om den 
vedtagne foranstaltning på nogen måde udgør en hindring for 
samhandelen.

Vedtages de foranstaltninger, hvis hastende karakter er blevet 
bestridt, uden overholdelse af status quo-perioden, kan Kom-
missionen iværksætte den af traktatens artikel 226 omfattede 

overtrædelsesprocedure mod den pågældende medlemsstat 
for overtrædelse af direktivets forpligtelser.

Undtagelser fra forpligtelsen til at notificere eller overholde
status quo-perioder

Artikel 10

I denne artikel, der supplerer artikel 8 og 9, anføres de lovfæstede 
undtagelser fra forpligtelsen til at notificere et udkast til national
teknisk forskrift. Den omfatter også bestemte undtagelser fra for-
pligtelsen til at overholde status quo-perioderne i artikel 9.

1. Artikel 8 og 9 finder ikke anvendelse på medlemsstaternes love 
eller administrative bestemmelser eller på frivillige aftaler, hvis 
medlemsstaterne dermed

- opfylder bindende fællesskabsretsakter, der tager sigte på ved-
tagelse af tekniske specifikationer eller forskrifter vedrørende 
tjenester

- opfylder forpligtelser som følge af en international aftale, der 
tager sigte på vedtagelse af fælles tekniske specifikationer eller
forskrifter vedrørende tjenester i Fællesskabet.

Grænserne for denne undtagelse kan bedst illustreres med 
henvisning til direktivets grundlæggende målsætning, der er 
at fjerne ubegrundede handelshindringer.

Hvis medlemsstaten vedtager samme sæt af forskrifter som 
krævet i et fællesskabsdirektiv, fjernes handelshindringer og
forskelle mellem nationale love samtidig, og der er ikke læn-
gere behov for proceduren i direktiv 98/34/EF.

Denne argumentation gælder også for internationale aftaler. 
Når en sådan aftale indeholder nøjagtige bestemmelser, og der 
ikke er divergenser, vil de 25 medlemsstaters vedtagelse af et 
ensartet sæt forskrifter i princippet sandsynligvis ikke resultere 
i handelshindringer.
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Det forholder sig anderledes, hvis fællesskabsretsakten eller 
den internationale aftale gennemføres ved hjælp af forskellige 
foranstaltninger i medlemsstaterne, eller hvis ensartede be-
stemmelser, der skal omsættes til national lovgivning, supple-
res med rent nationale forskrifter.

Adskillige domme har præciseret undtagelsen i artikel 10, stk. 
1, i direktiv 98/34/EF, hvorved medlemsstater ikke er forpligtet 
til at meddele tekster til gennemførelse af bindende fælles-
skabsretsakter, og som resulterer i vedtagelsen af tekniske spe-
cifikationer eller forskrifter vedrørende informationssamfun-
dets tjenester.

I de forenede sager Albers, Van den Berkmortel og Nuchelmans70 
mente Domstolen, at den nederlandske regering, da den vedtog 
et forbud mod at indgive Clenbuterol i fedekvæg, opfyldte de 
forpligtelser, der følger af direktiv 86/469 vedrørende undersø-
gelse af dyr og fersk kød for tilstedeværelsen af reststoffer, og
derfor var fritaget for anmeldelsespligten under artikel 10.

Modsat fastslog Domstolen i Unilever-dommen71, at direktivets 
artikel 10 ikke finder anvendelse, når en bestemmelse i et direk-
tiv giver medlemsstaten tilstrækkelig handlefrihed. Det var til-
fældet i denne sag. Italien havde påstået, at Rådets direktiv 79/
112/EØF om etikettering af levnedsmidler medførte en 
forpligtelse til på etiketten at medtage oplysninger om et pro-
dukts oprindelsessted eller det sted, det kommer fra, i tilfælde, 
hvor manglende angivelse af sådanne oplysninger kunne med-
føre en betydelig vildledning af forbrugeren med hensyn til lev-
nedsmidlets reelle oprindelsessted eller det sted, det kommer 
fra. Ifølge Domstolen er denne bestemmelse meget generelt ud-
formet, og der er derfor tilstrækkelig handlefrihed til, at man kan 
konkludere, at nationale forskrifter for etikettering vedrørende 
olivenolies oprindelsessted ikke kan betragtes som en national 

forskrift, der overholder en bindende fællesskabsretsakt som 
omhandlet i artikel 10, stk. 1, i informationsdirektivet.

Denne restriktive fortolkning af første led i direktivets artikel 
10, stk. 1, blev bekræftet af Domstolen i dommen i sagen om 
Canal Satélite Digital72. I denne dom gentog Domstolen, at ar-
tikel 10 i direktiv 98/34/EF viser, at artikel 8 og 9 ikke finder an-
vendelse på medlemsstaternes love og administrative bestem-
melser eller på frivillige aftaler, hvorved medlemsstaterne 
opfylder bindende fællesskabsretsakter, der fører til vedtagelse 
af tekniske specifikationer. I det omfang den pågældende na-
tionale lov var en gennemførelse af direktiv 95/47/EF om stan-
darder for transmission af tv-signaler og kun i det omfang, ville 
det ikke være nødvendigt at anmelde det under informations-
direktivet. I betragtning af indholdet af direktiv 95/47/EF mente 
Domstolen, at den pågældende nationale lovgivning, for så 
vidt som den indførte en ordning med forudgående admini-
strativ godkendelse - som rent faktisk ikke er omfattet af direk-
tiv 95/47/EF - ikke kan betegnes som lovgivning, der betyder, at 
medlemsstaten overholder en bindende fællesskabsretsakt, 
der tager sigte på vedtagelse af tekniske specifikationer.

Samme argumentation gælder for foranstaltninger, der vedta-
ges med henblik på at sikre overholdelse af en international 
aftale, der indeholder specifikke bestemmelser, hvis gennem-
førelse ikke skaber nogen mulighed for divergens. Foranstalt-
ninger, der vedtages med henblik på at sikre overholdelse af en 
aftale, som alle medlemsstater har tiltrådt, er omfattet af denne 
undtagelse. Hvis der er tale om foranstaltninger, der er vedta-
get for at sikre overholdelse af en international aftale, som ikke 
alle medlemsstater har tiltrådt, skal de anmeldes.

- anvender beskyttelsesklausuler, der er fastsat i bindende fælles-
skabsretsakter

70 Sag C-425/97 ”Albers”, Sag C-426/97 ”Van den Berkmortel”, Sag C-427/97 ”Nuchelmans” [1999] Sml. I-2947.
71 Sag C-443/98 ”Unilever” [2000] Sml. I-7535.
72 Sag C-390/99 ”Canal Satélite Digital” [2002] Sml. I-607.
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I overensstemmelse med traktatens artikel 95 er medlemsstaterne 
ikke pligtige at meddele Kommissionen udkast til foreløbige for-
anstaltninger, som de har bemyndigelse til at træffe under sikker-
hedsklausulen i fællesskabsdirektiver. Det hedder i denne artikels 
stk. 10, at ”Harmoniseringsforanstaltningerne (…) skal i de tilfælde, 
hvor det er relevant, indeholde en beskyttelsesklausul, der bemyndi-
ger medlemsstaterne til med en eller flere af de ikke-økonomiske be-
grundelser, der er nævnt i artikel 30, at træffe foreløbige foranstaltnin-
ger, der er undergivet en EU-kontrolprocedure”.

Disse ikke-økonomiske begrundelser kan vedrøre den offentli-
ge moral, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed,
beskyttelse af sundhed og menneskers, dyrs eller planters liv, 
beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk eller arkæologisk 
værdi samt beskyttelse af industriel og kommerciel ejendom.

- anvender artikel 8, stk. 1, i Rådets direktiv 92/59/EØF73

Medlemsstaterne er ikke pligtige at anmelde udkast til natio-
nale tekniske forskrifter vedrørende anvendelsen af direktivets 
artikel 12, stk. 1, i direktivet om produktsikkerhed i almindelig-
hed.

Det hedder i artiklen, at ”Hvis en medlemsstat træffer eller beslut-
ter at træffe foranstaltninger eller forholdsregler, at rette henstil-
linger til eller at indgå aftaler med producenter og distributører, 
uanset om dette sker frivilligt, om sådanne foranstaltninger eller 
forholdsregler med henblik på at forhindre, begrænse eller indføre 
særlige bestemmelser for den eventuelle markedsføring eller brug 
af produkter på sit eget område på grund af en alvorlig risiko, un-
derretter den øjeblikkelig Kommissionen herom gennem RAPEX74. 
Medlemsstaten underretter straks Kommissionen om enhver æn-

dring eller ophævelse af de pågældende foranstaltninger og for-
holdsregler (…).

- blot fuldbyrder en dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers 
Domstol

Medlemsstaterne er ikke pligtige at anmelde nationale foran-
staltninger, som alene har til formål at gennemføre en dom af-
sagt af Domstolen vedrørende et andet aspekt end anmeldelse 
af en teknisk forskrift. Domme afsagt af Domstolen, der er an-
svarlig for at sikre overholdelse af fællesskabsretsakter, skal 
gennemføres uden ophør.

- blot ændrer en teknisk forskrift i henhold til artikel 1, nr. 11, på 
anmodning af Kommissionen med henblik på at fjerne en sam-
handelshindring eller - for så vidt angår forskrifter vedrørende 
tjenester - en hindring for den frie udveksling af tjenester eller 
den frie etableringsret for tjenesteydere.

Medlemsstaterne er ikke pligtige at anmelde nationale foran-
staltninger, der alene har til formål at ændre en teknisk forskrift 
for at fjerne hindringer som reaktion på en anmodning, f.eks.
gennem en udførlig udtalelse eller kommentarer, fra Kommis-
sionen (f.eks. en anmodning om at medtage en bestemmelse 
om gensidig anerkendelse på grundlag af traktatens artikel 28), 
eftersom disse foranstaltninger netop er i overensstemmelse 
med målsætningen for direktiv 98/34/EF.

2. Artikel 9 finder ikke anvendelse på medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser, der tager sigte på forbud mod 
fremstilling, forudsat at de ikke hindrer produkternes frie bevæ-
gelighed.

73 Direktiv af 29. juni 1992 om generel produktsikkerhed, EFT L 228 af 11.8.1992, s. 24. Dette direktiv er ophævet ved direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om 
produktsikkerhed i almindelighed. Den relevante artikel er artikel 12, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF.

74 RAPEX, hvis retsgrundlag er direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed, fungerer som et enkelt varslingssystem for farlige forbrugerprodukter. 
Alle non food-produkter, som er bestemt for forbrugerne, eller som kan forventes anvendt af forbrugerne under rimeligt forudsigelige betingelser, er omfattet 
af RATEX’ anvendelsesområde med undtagelse af psykofarmaka og lægemidler.
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3. Artikel 9, stk. 3-6, finder ikke anvendelse på de frivillige aftaler, 
der er omhandlet i artikel 1, nr. 11, andet afsnit, andet led.

4. Artikel 9 finder ikke anvendelse på de tekniske specifikationer
eller andre krav eller forskrifter vedrørende tjenester, der er om-
handlet i artikel 1, nr. 11, andet afsnit, tredje led.

Ifølge stk. 2 og 4 finder en status quo-periode ikke anvendelse
på foranstaltninger, der tager sigte på forbud mod fremstilling, 
i det omfang disse ikke hindrer varernes frie bevægelighed i 
Fællesskabet, eller på tekniske specifikationer eller andre krav
eller forskrifter vedrørende tjenester i tilknytning til skattemæs-
sige eller finansielle foranstaltninger.

I det første tilfælde er det indlysende, at en udskydelse af 
vedtagelsen af foranstaltninger kun er relevant, hvis frem-
stillingsforbuddet potentielt kan udgøre en teknisk handels-
hindring i det indre marked. I det andet tilfælde har man 
fundet det irrelevant at kræve en udskydelse af vedtagelsen 
af foranstaltninger knyttet til medlemsstaternes skattesyste-
mer.

For så vidt angår udkast til forskrifter vedrørende skattemæssi-
ge eller finansielle foranstaltninger udelukker fraværet af en
forpligtelse til en status quo-periode for den notificerende
medlemsstat ikke Kommissionen eller en anden medlemsstat 
fra at reagere på disse udkast i form af bemærkninger eller en 
udførlig udtalelse (se artikel 8, stk. 1).

I henhold til stk. 2 finder forpligtelserne vedrørende blokering
og en status quo-periode gældende for udkast til nationale for-
skrifter vedrørende et emne, der er omfattet af nuværende el-
ler forestående fællesskabsarbejde ikke anvendelse på frivillige 
aftaler.

* * *

Efter gennemgangen af artikel 8, 9 og 10 i direktiv 98/34/EF kan 
det konkluderes, at informationsproceduren for tekniske for-
skrifter er temmelig kompleks. Kommissionen gør i sin hånd-
bog detaljeret rede for, hvordan proceduren virker i praksis.75

Direktivets bestemmelser om tekniske forskrifter pålægger endvi-
dere medlemsstaterne meget strenge forpligtelser (meget stren-
gere end forpligtelserne vedrørende standarder), hvilket opvejes 
af retten til at reagere på udkast til nationale forskrifter, der udar-
bejdes af andre medlemsstater, af tidsbesparelserne og de langt 
mere komplekse procedurer både på fællesskabsplan og i med-
lemsstaterne, hvilket ville blive resultatet af de efterfølgende pro-
cedurer, der alene vedrører ophævelsen af allerede eksisterende 
lovgivningsmæssige hindringer.

Hvis en medlemsstat ikke opfylder sine forpligtelser til at an-
melde udkast til tekniske forskrifter til Kommissionen eller ikke 
overholder direktivets status quo-periode, kan Kommissionen 
som allerede nævnt indlede overtrædelsesprocedurer i medfør 
af traktatens artikel 226.

Overholder den pågældende medlemsstat ikke forpligtelserne, 
fører proceduren til, at Domstolen afsiger en dom for mang-
lende opfyldelse af forpligtelser.76

Privatpersoner kan forlade sig på, at tekniske forskrifter, som de 
skal overholde, men som ikke er blevet anmeldt, ikke kan hånd-
hæves over for dem.77 Ifølge Unilever-dommen er det endog 
sådan, at selv en foranstaltning, der er anmeldt, og som efter-
følgende er vedtaget i løbet af den i artikel 9 i direktiv 98/34/EF 
fastsatte status quo-periode, ikke kan håndhæves over for 
enkeltpersoner.78

75 Dokument fra det stående udvalg 94/94, endelig udg. af 8. juni 1995, og dokument fra det stående udvalg S-42/98 (def.).
76 Der henvises til disse domme under pkt. V i bibliografien.
77 Sag C-194/94 “CIA Security” [1996] Sml. I-2201 og Sag C-226/97 “Lemmens” [1998] Sml. I-3711.
78 Sag C-443/98 ”Unilever” [2000] Sml. I-7535.
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Kapitel IV: Det stående udvalg

Artikel 5

Der nedsættes et stående udvalg sammensat af repræsentanter, 
der udpeges af medlemsstaterne, og som kan søge bistand hos 
eksperter og rådgivere. Udvalget har en repræsentant for Kommis-
sionen som formand.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 6

1. Udvalget mødes mindst to gange om året med repræsentanter 
for de i bilag I og II anførte standardiseringsorganer.

Udvalget mødes i en særlig sammensætning for at behandle 
spørgsmål vedrørende informationssamfundets tjenester.

2. Kommissionen forelægger udvalget en rapport om iværksættel-
sen og gennemførelsen af procedurerne i dette direktiv samt for-
slag om fjernelse af bestående eller forudseelige hindringer for 
samhandelen.

3. Udvalget tager stilling til de i stk. 2 nævnte meddelelser og forslag 
og kan i denne forbindelse navnlig tilskynde Kommissionen til

- at anmode de europæiske standardiseringsorganer om at ud-
arbejde en europæisk standard inden for en nærmere bestemt 
frist

- i givet fald og med henblik på at undgå fare for, at der opstår 
hindringer for samhandelen, at drage omsorg for, at vedkom-
mende medlemsstater i første omgang indbyrdes træffer aftale
om passende foranstaltninger

- at træffe passende foranstaltninger

- at fastslå, på hvilke områder det vil være nødvendigt at foretage 
en harmonisering, og i givet fald at iværksætte passende har-
moniseringsforanstaltninger i en given sektor.

4. Udvalget skal høres af Kommissionen:

a) inden enhver ændring af listerne i bilag I og II (artikel 2, stk. 1)

b) ved fastsættelsen af forskrifter for en samlet præsentation af 
oplysninger samt udarbejdelsen af skemaet og opstilling af kri-
terierne til brug for præsentationen af standardiseringspro-
grammerne (artikel 2, stk. 2)

c) ved valget af den praktiske ordning, som skal iværksættes med 
henblik på den i dette direktiv foreskrevne udveksling af oplys-
ninger, og ved eventuelle ændringer heri

d) når den i henhold til dette direktiv indførte ordningsfunktion 
tages op til undersøgelse

e) om anmodninger til de i stk. 3, 1. led, nævnte europæiske stan-
dardiseringsorganer.

5. Udvalget kan høres af Kommissionen vedrørende alle foreløbige 
udkast til tekniske forskrifter, som denne modtager.

6. Ethvert spørgsmål vedrørende iværksættelsen af dette direktiv 
kan på opfordring af formanden eller en medlemsstat indbringes 
for udvalget.

7. Udvalgets drøftelser og de oplysninger, der skal forelægges det, 
er fortrolige.

Dog kan udvalget og de nationale forvaltninger, såfremt de nød-
vendige sikkerhedsforanstaltninger iagttages, med henblik på 
sagkyndig bistand konsultere fysiske eller juridiske personer, der 
kan tilhøre den private sektor.

8. For så vidt angår forskrifter vedrørende tjenester, kan Kommis-
sionen og udvalget høre fysiske og juridiske personer fra industri-
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elle eller akademiske kredse, samt om muligt, repræsentative or-
ganer, som kan afgive en sagkyndig udtalelse om de sociale og 
samfundsmæssige mål for og konsekvenser af ethvert udkast til 
forskrift vedrørende tjenester, og tage deres råd til efterretning, 
når de anmodes herom.”

I artikel 5 og 6 beskrives det stående udvalg, som gentagne gange 
nævnes i direktiv 98/34/EF, dets sammensætning og dets funktion.

Udvalget, der har en repræsentant for Kommissionen som for-
mand, består af repræsentanter for medlemsstaternes natio-
nale myndigheder. Det har kompetence med hensyn til stan-
darder og tekniske forskrifter79 og diskuterer alle problemer i 
forbindelse med direktivets gennemførelse. Det spiller derfor 
en vigtig rolle i overvågningen af procedurens gennemførelse, 
gennemgangen af de politiske aspekter, der skal overvejes i 
forbindelse med notifikationerne, samt udviklingen af et admi-
nistrativt netværk mellem de nationale myndigheder.

Reglerne for udvalgets arbejde er vedtaget af medlemsstater-
ne og Kommissionen, da det i direktivet hedder, at udvalget 
selv fastsætter sin forretningsorden. De eneste regler, som det 
stående udvalg pålægges af direktivet, er en forpligtelse til at 
mødes mindst to gange om året med repræsentanter for de 
europæiske og nationale standardiseringsorganer og at sikre, 
at de oplysninger, det modtager, og behandlingen af dem hol-
des fortrolige.

Denne fortrolighedspligt hindrer dog ikke udvalget og de na-
tionale myndigheder i at få sagkyndig bistand fra fysiske eller 
juridiske personer fra den private sektor, som er kompetente til 
at gennemgå og udtale sig om de notificerede udkast. Denne
rådgivning kan i praksis vise sig uundværlig, da medlemssta-
ternes nationale myndigheder ikke altid besidder den nødven-
dige viden eller har ressourcerne til at varetage opgaven. Det 
åbner direktivet mulighed for, medmindre medlemsstaterne i 

medfør af artikel 8, stk. 4, udtrykkeligt anmoder om, at notifika-
tionerne fremsendt af dem undtagelsesvist behandles fortro-
ligt. I dette tilfælde skal udvalget træffe de nødvendige foran-
staltninger for at sikre medlemsstaternes legitime og behørigt 
begrundede interesser.

I praksis mødes det stående udvalg omkring fire gange om
året. Møderne indkaldes af Kommissionen.

På grund af det stående udvalgs mange forskellige ansvarsom-
råder har det generelle beføjelser for de to aspekter af direktiv 
98/34/EF og særlige beføjelser for hvert af disse.

1. Generelle beføjelser

Ethvert spørgsmål vedrørende gennemførelsen af dette direk-
tiv kan på anmodning af formanden eller en medlemsstat ind-
bringes for udvalget.

Derudover skal udvalget høres af Kommissionen om bestemte 
punkter, bl.a. valg af det system, der skal bruges i praksis til den 
af direktivet omfattede informationsudveksling.

Udvalget afgiver udtalelse om forslag fremsat af Kommissio-
nen for at begrænse eksisterende eller potentielle handelshin-
dringer. Det kan f.eks. anmode Kommissionen om at tilskynde 
til dialog mellem medlemsstaterne, så de selv i respekt for sub-
sidiaritetsprincippet kan finde løsninger. Denne tilskyndelse til
dialog stemmer overens med ånden i direktiv 98/34/EF, der sig-
ter mod at fjerne hindringer ved kilden gennem forebyggelse
snarere end tvang.

Hvert andet år forelægger Kommissionen udvalget en rapport 
om resultaterne af gennemførelsen af direktivet (se artikel 11), 
som den sender til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæi-
ske Økonomiske og Sociale Udvalg.

79  Deraf dets betegnelse: ”Udvalget vedrørende standarder og tekniske forskrifter” eller ”98/34/EF-udvalget”.
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2. Særlige beføjelser under proceduren for tekniske for-
skrifter

Møderne i det stående udvalg sætter Kommissionens afdelin-
ger og medlemsstaterne i stand til at drøfte alle aspekter af 
gennemførelsen af den del af direktivet, der vedrører tekniske 
forskrifter.

Det stående udvalg kan specifikt anmode Kommissionen om
at fastlægge områder, der kræver harmonisering af den natio-
nale lovgivning, og indlede arbejdet på europæisk plan (udar-
bejdelse af et forslag til direktiv eller forordning).

Det skal afgive udtalelse om reglerne for den kodificerede
fremlæggelse af information, både når disse regler udarbejdes, 
og når de tilpasses eventuelle ændringer i direktivet.80 Det ud-
arbejder en liste over nationale myndigheder ud over central-
regeringen, hvis tekniske forskrifter hører under direktivets an-
vendelsesområde, og gennemgår alle forslag til ændringer af 
denne liste. Udvalget er desuden et forum for diskussion af 
mange forskellige emner, fra tekniske problemer med den elek-
troniske informationsudveksling til vanskeligheder på grund af 
overlapning mellem 98/34/EF-proceduren og notifikationspro-
cedurer under andre fællesskabsretsakter. Nogle notificerede
tekniske forskrifter sættes på dagsordenen for at få løst speci-
fikke problemer.

Ud over dette udvalg styrker møder mellem medlemsstaterne, 
kendt som ”pakkemøder”, den direkte kontakt mellem de re-
præsentanter for de nationale myndigheder, der har ansvaret 
for udkast, og Kommissionens afdelinger.

Disse møder er også en lejlighed til at skabe kontakt til re-
præsentanterne for de centrale enheder i medlemsstaterne, 

der har ansvar for anvendelsen af direktiv 98/34/EF, således 
at man kan løse praktiske problemer med informationspro-
cedurens anvendelse, finde løsninger, som kan bidrage til 
at få afsluttet de overtrædelsesprocedurer, som Kommissio-
nen måtte indlede for manglende notifikation af udkast til 
nationale forskrifter - eller endog helt undgå sådanne pro-
cedurer.

3. Særlige beføjelser under proceduren for standarder

Det stående udvalg skal høres af Kommissionen om enhver 
ændring af listen over europæiske eller nationale standardise-
ringsorganer som anført i hhv. bilag I og II til direktivet samt om 
selve formatet af de nationale og europæiske programmer for 
standarder.

Det skal desuden høres om enhver anmodning (mandat), som 
Kommissionen påtænker at give til CEN, CENELEC eller ETSI 
vedrørende udarbejdelse af harmoniserede europæiske stan-
darder. Dette vedrører bl.a. standarder på områder omfattet af 
direktiverne, der er udarbejdet i henhold til den nye metode 
(maskiner, bygningsprodukter, legetøj, personlige værnemid-
ler, enkelt trykudstyr, gasudstyr, medicinsk udstyr, telekommu-
nikationsterminaler osv.) og standarder på andre europæiske 
områder/politikker med henblik på at gennemføre disse poli-
tikker (energi, miljø, forbrugerbeskyttelse, ny teknologi osv.).

Før standardiseringsorganerne får et mandat, sikrer Kommissio-
nen sig altid, at den har medlemsstaternes politiske støtte, idet 
den hører dem gennem udvalget om relevansen og aktualiteten 
af at iværksætte standardiseringsarbejde på europæisk plan.

Et positivt svar fra det stående udvalg betyder, at Kommissio-
nen opfordrer de europæiske standardiseringsorganer til at 

80 Nomenklaturen for fremsendelse af skrivelser mellem Kommissionen og medlemsstaterne blev f.eks. ændret på adskillige punkter, da direktivet blev ændret 
for anden gang, så der kunne tages hensyn til faktiske tekniske forskrifter, ”andre krav” vedrørende produktets livscyklus efter markedsføring samt de nye status 
quo-perioder.
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udarbejde en eller flere standarder inden for en bestemt tids-
ramme. I denne periode træffer medlemsstaterne de nødven-
dige foranstaltninger for at sikre, at deres respektive standardi-
seringsorganer hverken udarbejder eller indfører standarder 
på samme område (se artikel 7).

Det forhold at de nationale myndigheder deltager i tildelingen 
af mandater, inddrager dem i resultaterne af det europæiske 
standardiseringsarbejde. De har derfor et incitament til at lette 
standardiseringsorganernes arbejde og søge at fjerne eventu-
elle hindringer for den fuldstændige anvendelse af europæiske 
standarder.

Det stående udvalg overvåger desuden fremskridtene med det 
pågældende arbejde og drøfter adskillige problemer vedrøren-
de standardisering inden for rammerne af direktiv 98/34/EF.

Endvidere høres det stående udvalg også om mulige mangler i 
de bestilte standarder som anført i direktiverne i henhold til den 
nye metode. Denne metode er kendt som proceduren for for-
melle indvendinger mod en harmoniseret standard.81

81 Se Vademecum for europæisk standardiserng: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/standards_policy/vademecum/index.htm
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Kapitel V: Direktivets anvendelse

Rapporter og statistikker

Artikel 11

Kommissionen aflægger hvert andet år rapport til Europa-Parlamen-
tet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om resultaterne af 
anvendelsen af dette direktiv. Oversigter over det standardiseringsar-
bejde, som de europæiske standardiseringsorganer i henhold til di-
rektivet er blevet pålagt, samt statistikker over modtagne notifikatio-
ner offentliggøres hvert år i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest to år efter den 5. august 1999 forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en vurdering af anvendelsen af di-
rektiv 98/34/EF navnlig på baggrund af den teknologiske udvik-
ling og udviklingen inden for markedet for de tjenesteydelser, der 
er omhandlet i artikel 1, nr. 2. Senest tre år efter ovenanførte dato 
forelægger Kommissionen om nødvendigt Europa-Parlamentet 
og Rådet forslag til ændring af direktivet.

Med henblik herpå tager Kommissionen hensyn til de bemærknin-
ger, som medlemsstaterne måtte have fremsendt.

I denne artikel fastsættes Kommissionens forpligtelser med 
hensyn til at sikre gennemsigtigheden af oplysninger om an-
vendelsen af direktiv 98/34/EF, både i henseende til de fælles-
skabsinstitutioner og -organer, der repræsenterer EU’s borge-
res politiske og økonomiske interesser, og borgerne selv.

De rapporter, Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamen-
tet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, beskriver di-

rektivets anvendelse i den nævnte referenceperiode.82 En sær-
rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 
evaluering af anvendelsen af direktiv 98/34/EF vedrørende in-
formationssamfundets tjenester blev offentliggjort i 2003 som
en statusrapport over situationen, siden direktivets anvendel-
sesområde blev udvidet til også at omfatte denne sektor i 
august 1999.83

Listen over opgaver, som Kommissionen har overdraget til CEN, 
CENELEC eller ETSI (”mandater”) og statistik udarbejdet af Kom-
missionen på grundlag af meddelelser indkommet under di-
rektiv 98/34/EF er også direkte tilgængelig, da den offentlig-
gøres årligt i Den Europæiske Unions Tidende (EUT).84

Henvisning til direktivet på tidspunktet for vedtagelsen af en 
teknisk forskrift

Artikel 12

Når medlemsstaterne vedtager en teknisk forskrift, skal den inde-
holde en henvisning til dette direktiv, eller den skal ved offentlig-
gørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for 
denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Ifølge denne artikel skal medlemsstaterne henvise til direktiv 
98/34/EF, enten i teksten til de nye tekniske forskrifter, de vedta-
ger, eller i ledsageteksten til forskriften på tidspunktet for offent-
liggørelsen. Ordlyden kan medlemsstaterne selv bestemme.

Skønt denne henvisning ikke er en absolut sikkerhed for, at 
medlemsstaterne overholder direktivets bestemmelser, giver 
den i det mindste et indtryk af, at den tekniske forskrift er ble-
vet behørigt anmeldt.

82 Den seneste rapport, der blev offentliggjort som KOM(2003)0200 af 23. maj 2003, dækker perioden 1999-2001.
83 KOM(2003)0069 af 13.2.2003.
84 Denne forpligtelse til offentliggørelse fremgår af direktiv 94/10/EF, der trådte i kraft den 1. juli 1995. Statistik vedrørende tekniske forskrifter, som blev anmeldt

i 2004 under direktiv 98/34/EF, blev offentliggjort i EUT C 158 af 29.6.2005, s. 2. Statistikken kan også hentes på Kommissionens websted for direktiv 98/34/EF.
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Denne forpligtelse er af grundlæggende betydning for infor-
meringen af privatpersoner, som kan udøve deres rettigheder i 
tilfælde af, at en teknisk forskrift vedtages uden forudgående 
notifikation (se ”CIA Security”-dommen, der nævnes i det føl-
gende kapitel).

Tidsplan og anvendelsesmetoder

Direktiv 83/189/EØF blev vedtaget den 28. marts 1983 og tråd-
te i kraft den 1. april 1984. Det blev første gang ændret med 
direktiv 88/182/EØF, der trådte i kraft den 1. januar 1989. Den 
anden ændring trådte i kraft den 1. juli 1995 med direktiv 94/
10/EF.

Proceduren blev efterfølgende kodificeret ved direktiv 98/34/
EF af 22. juni 1998 og ændret ved direktiv 98/48/EF af 20. juli 

85 Til forskel fra en forordning, som ”er bindende i alle enkeltheder” og ”gælder umiddelbart i hver medlemsstat”. EFT c 158 af 29. juni 2005, s. 20.

1998, navnlig for at udvide anvendelsesområdet til informati-
onssamfundets tjenester. Udvidelsen trådte i kraft den 5. august 
1999.

Medlemsstaterne har været ansvarlige for, hvordan disse direk-
tiver er blevet gennemført i national lovgivning som for mange 
andre direktiver, hvilket er i overensstemmelse med traktatens 
artikel 249, hvor det hedder, at ”Et direktiv er med hensyn til det 
tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, 
men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme 
form og midler for gennemførelsen”.85

Direktiv 98/34/EF er karakteriseret af, at det indeholder en lang 
række proceduremæssige bestemmelser, som medlemsstater-
ne skulle gennemføre ved at nedsætte relevante organer og 
indføre administrative mekanismer.
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Kapitel VI: Borgeres og erhvervslivets adgang 
til information og retsmidler

Skønt gennemførelsen af direktiv 98/34/EF frem for alt er et anlig-
gende for de parter, der deltager i informationsproceduren vedrø-
rende tekniske standarder og forskrifter - Kommissionen, med-
lemsstaterne, de europæiske og nationale standardiseringsorganer 
- er information om udkast til nationale standarder og tekniske 
forskrifter af betydelig interesse for alle borgere i EU.

Kommissionen opfordrer alle erhvervsdrivende, der i sidste ende 
har gavn af notifikationsproceduren, herunder alle kategorier af
modtagere af informationssamfundets tjenester (selskaber, fag-
folk, forbrugere osv.), til, hvis de måtte ønske det, at søge oplysning 
om alle initiativer til forskrifter, som medlemsstaterne udarbejder, 
på et så tidligt tidspunkt i processen som muligt, samt til at:

- deltage i arbejdet med at udarbejde standarder på deres ak-
tivitetsområde i standardiseringsudvalget under det natio-
nale organ, der har igangsat arbejdet,

- at foregribe vedtagelsen af kommende nationale standarder 
eller tekniske forskrifter i andre medlemsstater ved at tilpas-
se deres produktion for at overholde disse tekster fuldt ud. 
Det vil gøre det muligt for producenter, når den tid kommer, 
hurtigt at kunne eksportere deres produkter, som fuldt ud 
overholder kravene i disse standarder og forskrifter,

- at give deres mening til kende om nødvendige ændringer af 
planlagte tekniske forskrifter, som kan udgøre handelshin-
dringer, for at lette adgangen til produkter og informations-
samfundets tjenester på internationalt plan. Erhvervsdriven-
de kan indsende kommentarer til problemer, der måtte opstå 
på deres område på grund af de vedtagne tekster.

 Dette er uvurderlige oplysninger for Kommissionens afdelin-
ger, da de ikke har en tilsvarende praktisk erfaring på de re-
levante områder.

 Disse kommentarer kan sendes direkte til de relevante afde-
linger i Kommissionen eller til de nationale myndigheder 
med ansvar for at administrere direktiv 98/34/EF med hen-
syn til tekniske forskrifter. Kommissionen og medlemssta-
terne kan så på dette grundlag sende kommentarer eller 
udførlige udtalelser til den notificerende medlemsstat for at
få fjernet eventuelle protektionistiske passager i det pågæl-
dende udkast.

Hvis disse muligheder, som er åbne for borgere og virksomhe-
der i EU under direktiv 98/34/EF, skal udnyttes til fulde, skal bor-
gere og virksomheder konsultere de informationskilder, som 
Kommissionen stiller til rådighed. En liste over disse oplysnin-
ger findes nedenfor.

1. Information, der offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende, C-serien.

- Hvert år offentliggør Kommissionen i EUT en liste over det
nye standardiseringsarbejde, som den har anmodet CEN, 
CENELEC eller ETSI om at udføre (i overensstemmelse med 
direktivets artikel 11).

- En gang om året offentliggør Kommissionen i EUT statistik-
ker over indkomne notifikationer, reaktioner herpå og over-
trædelsesprocedurer, der er indledt i årets løb på grund af 
manglende overholdelse af direktivets forpligtelser (i over-
ensstemmelse med direktivets artikel 11).86

- En gang om ugen offentliggør Kommissionen i EUT titlerne
på udkast til nationale tekniske forskrifter anmeldt under 

86 Jf. statistikker over tekniske forskrifter, der er anmeldt i 2004 under direktiv 98/34/EC, EUT C 158, 29.6.2005, s. 20.
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98/34/EF-proceduren og i hvert tilfælde dato for udløbet af 
den oprindelige status quo-periode på tre måneder i hen-
hold til direktivet (når Kommissionen accepterer en anmod-
ning fra den notificerende medlemsstat om at behandle ud-
kastet som en hastesag, offentliggøres dette også i EUT).

2. Andre informationskilder

- For at lette erhvervslivets adgang til nationale tekniske for-
skrifter har Kommissionen udviklet en omfattende database 
med alle anmeldte udkast til tekster med betegnelsen TRIS 
(Technical Regulations Information System), som er tilgæn-
gelig for offentligheden på Europa-webstedet.87

Ud over søgemaskinen kan offentligheden bruge det automa-
tiske varslingssystem via dette websted. Det eneste, man skal 
gøre, er at lade sig registrere og vælge en eller flere notifikati-
onskategorier. TRIS vil så automatisk sende en e-mail til abon-
nenten, så snart der er modtaget en ny anmeldt tekst i den eller 
de valgte kategorier. Hvis et udkast i undersøgelsesfasen efter-
følgende skaber problemer for abonnenten eller sandsynligvis 
vil komme til at hindre samhandelen i EU, opfordres den på-
gældende til at fremsende eventuelle kommentarer og beskri-
velser af problemet til enten Kommissionen eller de ansvarlige 
myndigheder i medlemsstaten.

- Interesserede parter kan også få teksten til udkastet til tekni-
ske forskrifter fra de centrale enheder i medlemsstaterne 
(anført i bilag 1 i denne brochure), som er ansvarlige for at 
anmelde udkast til nationale tekniske forskrifter til Kommis-
sionen.

- De kan konsultere det månedlige register hos CEN/CENE-
LEC’s centrale sekretariat, som formidles til alle de nationale 

standardiseringsorganer (anført i bilag 2 til denne brochure) 
for at indhente oplysninger om nye projekter, der er medta-
get i de nationale standardiseringsprogrammer.

- De kan kontakte de nationale standardiseringsorganer samt 
medlemmer af CEN eller CENELEC for at modtage teksterne 
til udkast, der er medtaget i de nationale standardiserings-
programmer.

- De kan konsultere rapporterne om direktivets anvendelse, 
både med hensyn til standarder og tekniske forskrifter. Disse 
offentliggøres regelmæssigt af Kommissionen.88

- Kommissionen udsender pressemeddelelser for at infor-
mere borgere og virksomheder om overtrædelsesproce-
durer vedrørende tekster om tekniske forskrifter, der er 
vedtaget i strid med direktivet. Disse oplysninger kan bor-
gerne eller selskaberne bruge over for en national myn-
dighed som støtte for princippet om, at en teknisk for-
skrift, der er vedtaget i strid med direktiv 98/34/EF, ikke 
må finde anvendelse.

3. Ikke-anmeldte tekniske forskrifters uanvendelighed

Ovennævnte informationskilder sætter borgere og andre inte-
resserede parter i stand til at holde sig informeret om notifika-
tioner og sikre, at tekniske forskrifter, som de er forpligtede til 
at overholde, rent faktisk er blevet anmeldt. Hvis det ikke er til-
fældet, kan de påberåbe sig deres rettigheder med henvisning 
til Domstolens retspraksis.

”CIA Security”-dommen og ”Unilever”-dommen, som Domsto-
len har afsagt inden for proceduren for afgørelse af præjudici-
elle spørgsmål, er nøgleelementer i beskyttelsen af borgerne 

87 http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/.
88 Disse rapporters referencenummer findes i bibliografien i denne brochure.
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mod, at en medlemsstat ikke opfylder sine forpligtelser under 
direktiv 98/34/EF. 89

I disse domme specificeres følgerne af, at en teknisk forskrift
vedtages i strid med bestemmelserne i direktiv 98/34/EF. Bor-
gere kan påberåbe sig direktivets artikel 8 og 9 over for en na-
tional domstol, som skal afvise at anvende en national teknisk 
forskrift, som ikke er anmeldt i overensstemmelse med direkti-
vet, eller som er blevet anmeldt korrekt, men som er vedtaget 
under og ikke efter udløbet af status quo-perioden i henhold til 
direktivet.

Borgere og virksomheder har mulighed for at sikre, at tekniske 
forskrifter, der vedtages af en medlemsstat, overvåges af Kom-

89 Dom af 30. april 1996 ”Fortolkning af EF-traktatens artikel 30 og direktiv 83/189/EØF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter - 
Nationale retsforskrifter om markedsføring af alarmsystemer og -centraler - Forudgående administrativ godkendelsesprocedure, Sag C-194/94 ”CIA Security” [1996] 
Sml. I-2201 og dom af 26. september 2000 ”Fortolkning af Rådets direktiv 83/189/EØF om om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrif-
ter - Meddelelsespligt og pligt til at udsætte vedtagelsen - Anvendelighed i borgerlige sager, afsagt i sag C-443/98, ”Unilever” [2000] Sml. I-7535.

90 Meddelelse fra Kommissionen om manglende overholdelse af visse bestemmelser i Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983, offentliggjort i EFT C 245 af
1.10.1986, s. 4.

missionen og de øvrige medlemsstater før deres vedtagelse 
(med de undtagelser, der er nævnt i direktivet). Hvis det ikke er 
tilfældet, kan en virksomhed f.eks. påberåbe sig den pågæl-
dende forskrifts uanvendelighed, hvis en myndighed anklager 
den for manglende overholdelse. Anlægges sagen ved en na-
tional domstol, skal denne derfor tilsidesætte forskriftens an-
vendelse og kan som følge heraf ikke betragte denne som væ-
rende ikke overholdt.

Denne sanktionering af princippet om ikke-anvendelighed af 
nationale tekniske forskrifter, der ikke er anmeldt, over for tred-
jemand støtter den holdning, som Kommissionen allerede fast-
lagde i 198690, og styrker beskyttelsen af borgernes og virk-
somhedernes interesser i den sammenhæng.
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Konklusion

I forbindelse med revisionen af Lissabon-strategien i 2005 og 
som led i programmet for bedre lovgivning meddelte Kommis-
sionen, at den havde til hensigt at iværksætte et omfattende 
initiativ for at sikre, at EU’s lovgivningsmæssige rammer opfyl-
der det 21. århundredes behov. Et tættere samarbejde med 
medlemsstaterne for at sikre, at principperne om bedre lovgiv-
ning anvendes konsekvent i hele EU, og en styrkelse af den 
konstruktive dialog mellem alle lovgivere på fællesskabsplan 
og nationalt plan samt med interessenterne er centrale ind-
satsområder i denne henseende.

Det fremgår af en gennemgang af de mere end 25 års erfaring 
med gennemførelsen af notifikationsproceduren, hvor Kom-
missionen har gennemgået over 10.000 udkast til nationale 
forskrifter, at der er gjort store fremskridt med hensyn til fore-
byggelsen af, at der opstår nye handelshindringer, og samtidig 
er der sparet mange juridiske, administrative og økonomiske 
omkostninger. Notifikationsproceduren i direktiv 98/34/EF kan
betragtes som en forløber for bedre lovgivning, fordi den har 
vist sig at være et effektivt værktøj i erhvervspolitikken og for
konkurrenceevnen, som har skabt forskellige kommunikati-
onskanaler mellem alle hovedaktørerne. Den udgør derfor en 
model for lovgivningsmæssig gennemsigtighed og admini-
strativt samarbejde, som kan udnyttes og give lignende fordele 
i andre sektorer også.

Skønt gennemførelsen af det indre marked i 1993 ikke ser ud til 
at have mindsket medlemsstaternes behov for at indføre detal-
jeret lovgivning om produkter, har de gradvist fået kendskab til 
reglerne for det indre marked, princippet om gensidig aner-
kendelse, der er anskueliggjort ved retspraksis baseret på ”Cas-
sis de Dijon”-dommen og principperne om gennemsigtighed 
og samarbejde, der nu kendetegner deres aktiviteter vedrø-
rende tekniske standarder og forskrifter. På samme måde - om 
end på et senere tidspunkt - har denne mekanisme spillet en 

væsentlig oplysningsmæssig rolle for de nationale myndighe-
der vedrørende tjenesteydelser, især med hensyn til nødven-
digheden af at indføre en klar skillelinje mellem aktører, der 
handler i henhold til den frie etableringsret, og aktører, der 
alene ønsker at levere grænseoverskridende tjenester.

Dette fremgår klart af f.eks. medtagelsen af klausulen om gen-
sidig anerkendelse i nogle udkast til national lovgivning på no-
tifikationsstadiet, den goodwill, som medlemsstaterne har ud-
vist, når de retter de fejl, som Kommissionen eller de øvrige 
medlemsstater har opdaget, overholdelsen i langt de fleste til-
fælde af forpligtelsen til at anmelde planer om nye standardi-
seringsaktiviteter og tekniske forskrifter og endelig af den ha-
stige udvikling inden for europæisk standardisering.

I over 95 % af de tilfælde, hvor Kommissionen har reageret for 
at bringe udkast til nationale forskrifter i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen, har medlemsstaterne accepte-
ret at foretage de nødvendige ændringer med henblik på at 
tilpasse deres lovgivning til EF-retten og dermed sparet Kom-
missionen for at iværksætte de tungere overtrædelsesproce-
durer. Det styrkede samarbejde og drøftelserne mellem med-
lemsstaterne, der er opstået på basis af 98/34/EF-proceduren, 
ses bl.a. ved, at medlemsstaterne i 2002-2004 udvekslede 230 
udførlige udtalelser.

Dette fremskridt imod europæisk integration, som fremmer 
samhandelen, er frugten af Kommissionens og medlemsstater-
nes fælles indsats. Ved sammen at forhindre, at der opstår nye 
tekniske handelshindringer, mindsker de nødvendigheden af 
lovgivning på EU-plan og forbedrer samtidig kvaliteten af de 
tekniske standarder og forskrifter, der vedtages på nationalt 
plan. Direktiv 98/34/EF er et nøgleinstrument i Fællesskabets 
politik for bekæmpelse af handelshindringer.

Trods sin succes kan proceduren i direktiv 98/34/EF stadig for-
bedres. Det forudsætter en klar afdækning af, hvilke punkter 
der skal forbedres.
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I henseende til standarder kan man f.eks. nævne sent indkom-
ne notifikationer og undertiden temmelig vage beskrivelser af
nyt standardiseringsarbejde som nogle af de indvendinger, de 
europæiske standardiseringsorganer oftest har fremsat i for-
bindelse med gennemgangen af notifikationerne. Antallet af
kommentarer fra de nationale standardiseringsorganer er fort-
sat meget lavt sammenlignet med antallet af indkomne notifi-
kationer. Det tyder på, at erhvervsdrivende i EU stadig ikke fuldt 
ud udnytter deres mulighed for at fremsætte indvendinger til 
tekster, der udgør en potentiel trussel mod det indre markeds 
funktion.

Grunden er angiveligt, at de europæiske standardiseringsor-
ganer stadig ikke kan stole 100 % på, at de kan få hjælp fra 
deres nationale kolleger for at sikre den bredest mulige for-
midling på nationalt plan af de oplysninger, de ligger inde 
med vedrørende udkast til standarder, som andre medlems-
stater er ved at udarbejde, og derved tilskynde til kommen-
tarer eller deltagelse fra producenter inden for deres aktivi-
tetssektor. Ved at være opmærksom og anmode om den 
nødvendige information fra de rigtige instanser kan er-
hvervslivet selv bidrage til en mere effektiv informationsfor-
midling, da man ved at give udtryk for sine synspunkter kan 
bidrage til at få etableret hensigtsmæssige informations-
punkter.

Med hensyn til informationsproceduren vedrørende tekniske 
forskrifter og forskrifter for informationssamfundets tjenester 
viser erfaringen, at medlemsstaterne i visse tilfælde ikke an-
melder deres udkast, hvilket er i strid med direktivets bestem-
melser, eller anvender nogle af disse bestemmelser forkert som 
følge af manglende kendskab til proceduren hos de organer, 
der er ansvarlige for udarbejdelsen af teksterne til disse for-
skrifter. Kommissionen vil videreføre sine informationsaktivite-
ter på området, navnlig gennem en styrkelse af dialogen med 
de nationale myndigheder.

Kommissionen værdsætter erhvervslivets øgede deltagelse i gen-
nemgangen af udkastene til foranstaltninger. Nogle europæiske 
sammenslutninger udøver en høj grad af ”lovgivningsmæssig 
agtpågivenhed” og er meget aktive i forsvaret af deres legitime in-
teresser ved at informere Kommissionen eller de nationale myn-
digheder om udkast, der ville skabe tekniske hindringer, hvis de 
blev vedtaget. Inddragelsen af de enkelte virksomheder og navn-
lig små og mellemstore virksomheder, der ofte er mere tilbagehol-
dende, kan gøres bedre. De bør ikke tøve med at søge information 
og give udtryk for deres holdninger, måske endda i fortrolighed, 
når de mener, at de tekniske produktspecifikationer, der udarbej-
des i lande, som de eksporterer til, kan være til skade for deres in-
teresser, hvis de vedtages i den foreliggende form.

Kommissionen har taget vigtige skridt til at lette erhvervslivets 
deltagelse. I princippet oversættes anmeldte udkast til alle fæl-
lesskabssprog og er så vederlagsfrit tilgængelige for offentlig-
heden på Europa-webstedet via TRIS-databasen TRIS (Techni-
cal Regulations Information System). Endvidere har 
Kommissionen indført et automatisk varslingssystem, som of-
fentligheden kan abonnere på. Derved bliver erhvervsdrivende 
automatisk informeret af TRIS pr. e-mail, så snart der er modta-
get en ny anmeldt tekst inden for de udvalgte produkt- eller 
informationssamfundstjenestekategorier.

Direktiv 98/34/EF står ved et vendepunkt. Vedtagelsen af direk-
tiv 98/48/EF om informationssamfundets tjenester og de nye 
medlemsstaters tiltrædelse af EU den 1. maj 2004 har betydet 
en radikal ændring af lovgivningens anvendelse, og dens geo-
grafiske dækningsområde vil fortsat blive større.

Den næste store udfordring vedrører den sandsynlige udvi-
delse af 98/34-notifikationsproceduren. Efter at have offent-
liggjort en rapport, hvori man analyserer hindringer for frihe-
den til at yde tjenester og den frie etableringsret i det indre 
marked91, arbejder Kommissionen nu med et forslag vedrø-

91 KOM(2002)0441.
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rende muligheden af at udvide anvendelsesområdet for di-
rektiv 98/34/EF til at dække andre tjenester end informations-
samfundets tjenester for at sikre, at dette stadig vigtigere og i 
vid udstrækning dominerende område af EU’s økonomi ikke 
længere er udelukket fra den forebyggende kontrol, som 
denne procedure indebærer.
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Rådets resolution af 7. maj 1985 om den nye metode for harmoni-
sering og normer (EFT C 136 af 4.6.1984, s. 1).

Rådets direktiv 88/182/EØF af 22. marts 1988 om ændring af Rådets 
direktiv 83/189/EØF om en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter (EFT L 81 af 26.3.1988, s. 75).

Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af 
visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne ved-
rørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed (EFT L 298 af 
17.10.1989, s. 23), senest ændret ved direktiv 97/36/EF (EFT L 
202 af 30.7.1997, s. 1).

Rådets resolution af 21. december 1989 om en global metode for 
overensstemmelsesvurdering (EFT C 10 af 16.1.1990, s. 1).

Rådets direktiv 90/387/EØF af 28. juni 1990 om oprettelse af det 
indre marked for teletjenester ved gennemførelse af tilrådigheds-
stillelse af åbne net (EFT L 192 af 24.7.1990, s. 1). Ophævet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 
2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommu-
nikationsnet og –tjenester (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33).

Rådets direktiv 92/59/EØF af 29. juni 1992 om produktsikkerhed i 
almindelighed (EFT L 228 af 11.8.1992, s. 24) ændret og ophæ-
vet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF 
om produktsikkerhed i almindelighed (EFT L 11 af 15.1.2002, s. 
4). Rådets direktiv 93/43/EØF af 14. juni 1993 om fødevarehygiejne 
(EFT L 175 af 19.7.1993, s. 1). Sidstnævnte direktiv vil blive sat 
ud af kraft fra den 31. december 2005 ved Europa-Parlamentets 
og Rådets regulativ (EF) nr. 852/2004 af den 29. april 2004 om 
fødevarehygiejne, EFT L 139 af 30.4.2004, s. 1

Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fælles-
skabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT L 37 
af 13.2.1993, s. 1).

Rådets forordning 793/93/EØF af 23. marts 1993 om vurdering af 
og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (EFT L 84 af 
5.4.1993, s. 1) som ændret ved forordning nr. 1882/2003 af 29. 
september 2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice 
i forbindelse med værdipapirer (EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27). Op-
hævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF 
af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter
(EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

Rådets direktiv 93/43/EØF af 14. juni 1993 om levnedsmiddelhygi-
ejne (EFT L 175, 19.7.1993, s. 1).

Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de 
forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering 
og regler om anbringelse og anvendelse af»CE-overensstemmel-
sesmærkningen”, med henblik på anvendelse i direktiverne om 
teknisk harmonisering (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 23).



78

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/10/EF af 23. marts 
1994 om anden væsentlige ændring af direktiv 83/189/EØF om en 
informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og for-
skrifter (EFT L 100, 19.4.1994, s. 30).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og admini-
strative bestemmelser om fritidsfartøjer (EFT L 164 af 30.6.1994, s. 
15), ændret ved direktiv 2003/44/EF af 16. juni 2003 (EUT L 214 
af 26.8.2003, s. 18).

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 
1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, 
s. 10) som ændret ved direktiv 2004/12/EF af 11. februar 2004 
(EUT L 47 af 18.2.2004, s. 26).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/47/EF af 24. oktober 
1995 om standarder for transmission af tv-signaler (EFT L 281, 
23.11.1995, s. 51).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 
om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder 
og forskrifter (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37). Dette direktiv kodi-
ficerede og ophævede direktiv 83/189/EØF og efterfølgende
ændringer.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF af 20. juli 1998 
om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure 
med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT L 217 af 
5.8.1998, s. 18).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20. november 
1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende 
tjenester (EFT L 320 af 28.11.1998, s. 54).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 
1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse 
af udstyrets overensstemmelse (EFT L 91 af 7.4.1999, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 
2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt 
om reklame for sådanne levnedsmidler (EFT L 109, 6.5.2000, s. 29).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 
om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navn-
lig elektronisk handel, i det indre marked (direktiv om elektronisk 
handel) (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

III. PUBLIKATIONER FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

Vade-Mecum on the operation of the procedure for the provision 
of information in the field of technical standards and regulations,
directive 83/189/EEC of 28 March 1983, directive 88/182/EEC of 22 
March 1988, directive 94/10/EC of 23 March 1994, dok. 94/94 af 8. 
juni 1995 – Generaldirektorat III - Industri

Meddelelse fra Kommissionen (86/C 235/5) om manglende over-
holdelse af visse bestemmelser i Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. 
marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske 
standarder og forskrifter. EFT C 245 af 1.10.1986, s. 4.

Beretning fra Kommissionen om anvendelsen af direktiv 83/189/
EØF i 1984, 1985, 1986 og 1987, KOM(88)0722.

Beretning fra Kommissionen om anvendelsen af direktiv 83/189/
EØF i 1988 og 1989, KOM(91)0108.

Beretning fra Kommissionen om anvendelsen af direktiv 83/189/
EØF i 1990 og 1991, KOM(92)0565.

Beretning fra Kommissionen om anvendelsen af direktiv 83/189/
EØF i 1992, 1993 og 1994, KOM(96)0286.

Beretning fra Kommissionen om anvendelsen af direktiv 98/34/
EØF i 1995, 1996, 1997 og 1998, KOM(2000)0429.
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Beretning fra Kommissionen om evaluering af anvendelsen af di-
rektiv 98/34/EF vedrørende informationssamfundets tjenester, 
KOM(2003)0069.

Beretning fra Kommissionen om anvendelsen af direktiv 98/34/
EØF i 1999, 2000 og 2001, KOM(2003)0200.

Kommissionens meddelelse til Rådet - En global metode i forbindelse 
med certificering og prøvning instrumenter til sikring af industripro-
dukters kvalitet, KOM(89)0209, EFT C 267 af 19.10.1989, s. 3.

Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet af 
30. oktober 1995 om udvidet brug af standardisering inden for 
Fællesskabets politik, KOM(95)0412.

Meddelelse fra Kommissionen af 24. juli 1996 om standardisering 
og det globale informationssamfund, KOM(96)0359.

Meddelelse fra Kommissionen om forskriftsmæssig gennemsigtig-
hed i det indre marked for informationssamfundets tjenester samt 
et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tredje 
ændring af direktiv 83/189/EØF om en informationsprocedure 
med hensyn til tekniske standarder og forskrifter, 24. juli 1996, 
KOM(96)0392, 30.8.1996, EFT C 307, 16.10.1996.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: 
Udkast til handlingsplan for det indre marked, KOM(97)0184.

National regulations applicable to products in the internal market 
- a worrying situation - Dokument fra Kommissionens tjeneste-
grene af 28. februar 1995 - III/2185 endelig.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 
29. december 2000 - En strategi for tjenester i det indre marked, 
KOM(2000)0888.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 30. 
juli 2002 - Status over det indre marked for tjenester, 
KOM(2002)0441.

Vademecum vedrørende direktiv 98/48/EF om indførelse af en me-
kanisme for forskriftsmæssig gennemsigtighed for informations-
samfundets tjenester, dok. S-42/98 - DA (def.) - Generaldirektorat 
III - Industri, og Generaldirektorat XV - Indre marked og finan-
sielle tjenester.

Meddelelse fra Kommissionen af 20. april 2004 - Opfølge struktur-
ændringer: En industripolitik for det udvidede Europa, 
KOM(2004)0274.

Meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde - Vækst og beskæf-
tigelse: en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-strategien, 
Meddelelse fra formand José Manuel Barroso i samråd med næst-
formand Günter Verheugen, 2. februar 2005, KOM(2005)0024.

IV. ANDRE DOKUMENTER

Europarådets konvention nr. 180 om information og samarbejde 
på det retlige område vedrørende informationssamfundets tjene-
ster, Moskva, 4.10.2001.

V. DOMME AFSAGT AF DOMSTOLEN

Domme vedrørende håndhævelsesforanstaltninger

Dom af 2. august 1993, Kommissionen mod Italien, sag C-139/
92, Sml. I-4707

Dom af 1. juni 1994, Kommissionen mod Tyskland, sag C-317/
92, Sml. I-2039

Dom af 1. juni 1994, Kommissionen mod Tyskland, sag C-52/93, 
Sml. I - 3591 og 3607

Dom af 11. januar 1996, Kommissionen mod Nederlandene, 
sag C-273/94, Sml. I-31

Dom af 17. september 1996, Kommissionen mod Italien, sag 
C-289/94, Sml. I-4405
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Dom af 16. september 1997, Kommissionen mod Italien, sag 
C-279/94 Sml. I-4743

Dom af 7. maj 1998, Kommissionen mod Belgien, sag C-145/97, 
Sml. I-2643

Dom af 13. september 2000, Kommissionen mod Nederlande-
ne, sag C-341/97, Sml. I-6611

Dom af 15. februar 2001, Kommissionen mod Frankrig, sag C-
230/99, Sml. I-1169

Dom af 8. september 2005, Kommissionen mod Portugal, sag 
C-500/03, endnu ikke offentliggjort

Domme afsagt i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse

Dom af 30. april 1996, CIA Security, sag C-194/94, Sml. I-2201

Dom af 20. marts 1997, ”Bic-Benelux”, sag C-13/96, Sml. I-1753

Dom af 16. juni 1998, Lemmens, sag C-226/97, Sml. I-3711

Dom af 11. maj 1999, Albers, sag C-425/97 til C-427/97, Sml. I-
2947

Dom af 3. juni 1999, Colim, sag C-33/97, Sml. I-3175

Dom af 26. september 2000, Unilever, sag C-443/98, Sml. I-
7535

Dom af 12. oktober 2000, Snellers, sag C-314/98, Sml. I-8633

Dom af 16. november 2000, Donkersteeg, sag C-37/99, Sml. I-
1223

Dom af 8. marts 2001, Van der Burg, sag C-278/99, Sml. I-2015

Dom af 22. januar 2002, Canal Satélite Digital SL, sag C-390/99, 
Sml. I-607

Dom af 6. juni 2002, Sapod Audic/Eco-Emballage SA, sag C-
159/00, Sml. I-5031

Dom af 21. april 2005, Lars Erik Staffan Lindberg, sag C-267/03

Dom af 2. juni 2005, Mediakabel, sag C-89/04

Dom af 8. september 2005, Lidl Italia, sag C-303/04
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Bilag 1

KONTAKTPUNKTER I KOMMISSIONEN OG 
MEDLEMSSTATERNE VEDRØRENDE ASPEKTET ”TEKNISKE 
FORSKRIFTER” I DIREKTIVET

1. KOMMISSIONEN

Generaldirektoratet for Erhvervspolitik
Direktoratet for Erhvervspolitik
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
E-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int
Websted: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

2. MEDLEMSSTATERNE – CENTRALE ENHEDER

BELGIEN
Tlf.. (32-2) 206 46 89
E-mail: belnotif@mineco.fgov.be
Websted: http://www.mineco.fgov.be/

DEN TJEKKISKE REPUBLIK
Tlf.. (420) 224 90 71 39
E-mail: eu9834@unmz.cz
Websted: http://www.unmz.cz

DANMARK
Tlf.. (45) 35 46 60 00
E-mail: noti@ebst.dk
Websted: http://www.ebst.dk/Notifikationer

TYSKLAND
Tlf.. (49) 30 20 14 63 53
E-mail: infonorm@bmwa.bund.de
Websted: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND
Tlf.. (372) 625 64 05
E-mail: el.teavitamine@mkm.ee
Websted: http://www.mkm.ee

GRÆKENLAND
Tlf.. (30) 21 02 12 03 01
E-mail: 83189in@elot.gr
Websted: http://www.elot.gr

SPANIEN
Tlf.. (34) 913 79 84 64
E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIG
Tlf.. (33) 153 44 97 04
E-mail: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRLAND
Tlf.. (353) 18 07 38 80
E-mail: tony.losty@nsai.ie
Websted: http://www.nsai.ie/

ITALIEN
Tlf.. (39) 06 47 05 22 05
E-mail: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it
Websted: http://www.minindustria.it/

CYPERN
Tlf.. (357) 22 40 93 10
E-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy
Websted: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETLAND
Tlf.. (371) 701 32 36
E-mail: notification@em.gov.lv
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LITAUEN
Tlf.. (370) 52 70 93 47
E-mail: dir9834@lsd.lt
Websted: http://www.lsd.lt

LUXEMBOURG
Tlf.. (352) 469 74 61
E-mail: see.direction@eg.etat.lu
Websted: http://www.see.lu

UNGARN
Tlf.. (36) 13 74 28 73
E-mail: notification@gkm.hu
Websted: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA
Tlf.. (356) 21 24 24 20
E-mail: notification@msa.org.mt
Websted: http://www.msa.org.mt

NEDERLANDENE
Tlf.. (31) 505 23 21 34
E-mail: enquiry.point@tiscali-business.nl

ØSTRIG
Tlf.. (43) 17 11 00-5896
E-mail: not9834@bmwa.gv.at
Websted: http://www.bmwa.gv.at/

POLEN
Tlf.. (48) 226 93 54 07
E-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL
Tlf.. (351) 212 94 82 36
E-mail: not9834@mail.ipq.pt
Websted: http://www.ipq.pt

SLOVENIEN
Tlf.. (386) 14 78 30 41
E-mail: contact@sist.si

SLOVAKIET
Tlf.. (421) 252 49 35 21
E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLAND
Tlf.. (358) 916 06 46 86
E-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi
Websted: http://www.ktm.fi

SVERIGE
Tlf.. (46) 86 90 48 82
E-mail: 9834@kommers.se
Websted: http://www.kommers.se

DET FORENEDE KONGERIGE
Tlf.. (44) 20 72 15 14 88
E-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk
Websted: http://www.dti.gov.uk/strd

ESA
EFTA-Tilsynsmyndighed
Tlf.. (32-2) 286 18 71
E-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int
Websted: http://www.eftasurv.int

EFTA
Tlf.. (32-2) 286 17 49
E-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int
Websted: http://www.efta.int

TYRKIET
Tlf.. (90) 31 22 12 58 98
E-mail: comertm@dtm.gov.tr
Websted: http://www.dtm.gov.tr/
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Bilag 2

KONTAKTPUNKTER VEDRØRENDE ASPEKTET 
”STANDARDER” I DIREKTIVET

1. KOMMISSIONEN

Generaldirektoratet for Erhvervspolitik
DG ENTR/C/2 Standardisering
BREY 8/24
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2)299.56.72
entr-standardisation@cec.eu.int

2. EUROPÆISKE STANDARDISERINGSORGANER

CEN CMC (CEN’s ledelsescenter)
Rue de Stassart 36
B-1050 Bruxelles
Tlf.: 32.2.550.08.11
Fax: 32.2.550.08.19
infodesk@cenorm.be
http://www.cenorm.be

CENELEC’s centralsekretariat
Rue de Stassart 35
B-1050 Bruxelles
Tlf.: 32.2.519.68.71
Fax: 32.2.519.69.19
info@cenelec.org
http://www.cenelec.org

ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Tlf.: 33.4.92.94.42.00
Fax: 33.4.93.65.47.16
Infocentre: helpdesk@etsi.org
http://www.etsi.org

3. KONTAKTER PÅ NATIONALT NIVEAU

BELGIEN
Institut Belge de Normalisation (IBN)
Belgisch Institut voor Normalisatie (BIN)
Av. de la Brabançonne 29
B - 1000 Bruxelles, Belgien
Tlf.: + 32 2 738 01 11
Fax: + 32 2 733 42 64
info@ibn.be
http://www.ibn.be

Comité Electrotechnique Belge (CEB)
Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC)
Boulevard Auguste Reyers 80
B - 1030 Bruxelles, Belgien
Tlf.: + 32 2 706 85 70
Fax: + 32 2 706 85 80
centraloffice@bec-ceb.be 
http://www.bec-ceb.be

DEN TJEKKISKE REPUBLIK
Det tjekkiske standardiseringsinstitut (CNI)
Biskupský dvur 5 
CZ-110 02 Praha 1
Tlf.: + 420 221 802 111 
Fax: + 420 221 802 301
info@csni.cz 
http://www.csni.cz

DANMARK
Dansk Standard - DS
Kollegievej 6 
DK-2920 Charlottenlund, Danmark
Tlf.: + 45 39 96 61 01 
Fax: + 45 39 96 61 02
dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk
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IT- og Telestyrelsen
Holsteinsgade 63
DK-2100 København
Tlf.: + 45 35 450 000
Fax: + 45 35 450 021
hbp@itst.dk

TYSKLAND
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Burggrafenstrasse 6 
10787 Berlin, Tyskland
Tlf.: +49 30 2601 0
Fax: +49 30 2601 1231
postmaster@din.de
http://www.din.de

DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE
Stresemannallee 15
D-60596 Frankfurt am Main, Tyskland
Tlf.: + 49 69 63 08 332
Fax: + 49 69 96 31 52 18
dke.zbi@vde.com 
http://www.dke.de

ESTLAND
Det estiske standardiseringscenter - EVS
Aru Street, 10 
EE - 10317 TALLIN
Tlf.: + 372 605 50 50 
Fax: + 372 605 50 70 
info@evs.ee 
http://www.evs.ee

GRÆKENLAND
Den græske standardiseringsorganisation (ELOT)
Acharnon 313
GR - 11145 Athen, Grækenland
Tlf.: + 30 210 21 20 100
Fax: + 30 210 21 20 131
email address: info@elot.gr
url address: http://www.elot.gr

SPANIEN
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Génova 6
E - 28004 Madrid, Spanien
Tlf.: + 34 91 432 60 00
Fax: + 34 91 310 31 72
info@aenor.es
http://www.aenor.es

FRANKRIG
Association Française de Normalisation (AFNOR)
11, avenue Francis de Pressensé 
F-93571 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tlf.: + 33 1 41 62 80 00 
Fax: + 33 1 49 17 90 00
norminfo@afnor.fr
http://www.afnor.fr

Union Technique de l’Electricité (UTE)
33, avenue de Général Leclerc B.P. 23
F - 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex
Tlf.: + 33 1 40 93 62 00
Fax: + 33 1 40 93 44 08
ute@ute.asso.fr 
http://www.ute-fr.com
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IRLAND
National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Glasnevin
IRL - Dublin 9, Irland
Tlf.: + 353 1 807 38 00
Fax: + 353 1 807 38 38
nsai@nsai.ie
http://www.nsai.ie

Electro-Technical Council of Ireland Limited - ETCI
Unit H12, Centrepoint Business Park 
Oak Road 
IRL - Dublin 12, Irland
Tlf.: + 353 1 807 3905 
Fax: + 353 1 807 3838 
etci@nsai.ie 
http://www.etci.ie

ITALIEN
Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Via Battistotti Sassi, 11b 
I-20133 Milano, Italien
Tlf.: + 39 02 70 02 41 
Fax: + 39 02 70 10 61 06
uni@uni.com 
http://www.uni.com

Comitato Elettrotecnico Italiano - CEI
Via Saccardo, 9 
I - 20134 MILANO
Tlf.: + 39 02 21 00 61 
Fax: + 39 02 21 00 62 10 
cei@ceiuni.it 
http://www.ceiuni.it

CYPERN
Cypriotisk organisation for kvalitetsfremme - CYS
Ministeriet for handel, industri og turisme
CY - 1421 NICOSIA
Tlf.: + 357 22 409 313 / + 357 22 375 053
Fax: + 357 22 75 41 03
E-mail: director@cys.mcit.gov.cy
http://www.cys.mcit.gov.cy

LETLAND
Lettisk standard - LVS
K. Valdemara Street, 157 
LV - 1013 RIGA
Tlf.: + 371 7371 308 
Fax: + 371 7371 324
lvs@lvs.lv
http://www.lvs.lv

LITAUEN
Den litauiske standardiseringsstyrelse - LST
T. Kosciuskos g., 30 
LT - 01100 VILNIUS
Tlf.: + 370 5 270 93 60 
Fax: + 370 5 212 62 52 
lstboard@lsd.lt 
http://www.lsd.lt

LUXEMBOURG
Service de l’Energie de l’Etat (SEE) 
Organisme Luxembourgeois de Normalisation
B.P. 10 
L-2010 Luxembourg
Tlf.: + 352 46 97 46 1 
Fax: + 352 46 97 46 39
see.normalisation@eg.etat.lu
http://www.see.lu
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UNGARN
Det ungarske standardiseringsinstitut -MSZT  
Üllõi ut. 25 
HU-1091 Budapest  
Tlf.: + 36 1 456 68 00 
Fax: + 36 1 456 68 84  
h.pongrcz@mszt.hu  
http://www.mszt.hu

MALTA
Malta Standards Authority (MSA)
Second Floor, Evans Building 
Merchant Street 
MT-Valletta VLT 03  
Tlf.: + 356 21 24 24 20 
Fax: + 356 21 24 24 06
info@msa.org.mt
http://www.msa.org.mt

NEDERLANDENE
Nederlands Normalisatie-instituut –NEN
Vlinderweg, 6 
Postbus 5059 
NL - 2600 GB Delft, Nederlandene
Tlf.: + 31 15 2 690 390 
Fax: + 31 15 2 690 190 
info@nen.nl
http://www.nen.nl

Netherlands Elektrotechnisch Comité - NEC
Vlinderweg, 6 
Postbus 5059 
NL - 2600 GB Delft, Nederlandene
Tlf.: + 31 15 269 03 90 
Fax: + 31 15 269 01 90
nec@nen.nl 
http://www.nen.nl

ØSTRIG
Öesterreichisches Normungsinstitut (ON)
Postfach 130
Heinstrasse 38
A - 1020 Wien, Østrig
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Denne brochure er tænkt som en vejledning i det system, der er indført for at undgå hindringer 
såvel for den frie bevægelighed af varer som for den frie etableringsret samt for den frie 
levering af informationssamfundets tjenester. Brochuren indeholder en kommenteret udgave 
af direktiv 98/34/EF, som gennemfører denne mekanisme. Den dækker de senere ændringer, 
der blev indført den 20. juli 1998 ved direktiv 98/48/EF, og som indebar en større ændring af 
proceduren, der blev udvidet til at omfatte informationssamfundets tjenester. Alle direktivets 
bestemmelser citeres i deres fulde ordlyd og ledsages af en detaljeret kommentar, hvori deres 
betydning og virkninger forklares for alle interessenterne: Medlemsstaterne, de nationale og 
europæiske standardiseringsorganer og sidst, men ikke mindst, nuværende eller kommende 
erhvervsdrivende i Den Europæiske Union.

Denne brochure er udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene og forpligter ikke Kommissionen 
på nogen måde. Kun teksten i direktiv 98/34/EF, som ændret ved direktiv 98/48/EF, er juridisk 
bindende. Brochurens originalsprog er engelsk.


