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Landi*
Her angives den medlemsstat, der har forfattet meddelelsen, dvs. DK-Danmark.
Sprog*
Her angives det sprog, som meddelelsen er skrevet på. Systemet kontrollerer at sproget er korrekt.
Punkt 3A. Ansvarlig tjenestegren*
Her angives Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger (navn og adresse, telefonnummer og e-mail).
Erhvervsstyrelsen er nationalt kontaktpunkt for notifikationsproceduren.
Erhvervsstyrelsen
Langelinie allé 17
2100 København Ø
Danmark
+45 35 29 10 00
notifikationer@erst.dk
Punkt 3B. Tjenestegren, der har udarbejdet udkastet*
Her angives kontaktoplysninger til den ansvarlige tjenestegren, der har udarbejdet udkastet.
Punkt 5. Titel*
Her angives udkastets fulde, officielle titel.
Punkt 6. Berørte produkter og/eller tjenesteydelser*
Her vælges det korrekte kategorinummer. Alle kategorinumre kan ses ved at trykke på den lille grå pil
og scrolle ned. Det er den notificerende myndigheds eget ansvar at angive korrekt kategorinummer.
Vær opmærksom på de forskellige kategorinumre afhængig af, om notifikationen gælder varer eller
informationssamfundets tjenesteydelser.
I tekstfeltet angives de produkter og/eller tjenester, der berøres af udkastet til teknisk forskrift.
Punkt 7. Notifikation i medfør af en EU-retsakt*
Her afkrydses, hvis man samtidig notificerer en forskrift i medfør af en anden EU-retsakt. Sæt kryds ved
de(n) relevante EU-retsakt(er). Hvis den relevante EU-lovgivning ikke er oplistet, skal den angives
under Andre/yderligere oplysninger. Notifikationsskemaet kan ikke anvendes, hvis der alene notificeres
i henhold til en af de angivne EU-retsakter og ikke under 2015/1535 (EU).
Hvis man notificerer i henhold til både Informationsproceduredirektivet 2015/1535 (EU) og
Servicedirektivet 2006/123/EF, skal der sættes kryds i feltet ”Direktiv 2006/123/EF tjenesteydelser i det
indre marked”.

Hvis notifikationen alene vedrører informationssamfundets tjenester i medfør af 2015/1535 (EU), skal
der alene sættes kryds i det lille felt ”kun informationssamfundets tjenester.”
I feltet ”Andre/Yderligere oplysninger skal det anføres, hvilke bestemmelser i udkastet, der vedrører
henholdsvis 2015/1535(EU) og den anden EU-retsakt. På den måde kan Europa-Kommissionen skelne
mellem eventuelle forskellige stand-still perioder, der afhænger af, hvilken EU-retsakt bestemmelsen
notificeres i medfør af.
Årsagerne til notifikation af krav under direktiv 2006/123/EF skal uddybes under punkt 9, og skal være
ikke-diskriminerende, nødvendige og proportionale.
Punkt 8. Hovedindhold *
Her opsummeres indholdet af udkastet til teknisk forskrift.
Punkt 9. Kort begrundelse *
Her angives en kort begrundelse for udarbejdelsen af udkastet (man bør ikke gentage information, der
allerede er givet under andre punkter i notifikationsskemaet).

Punkt 10. Referencedokumenter og grundtekster *
”Grundteksten” = den bagvedliggende hjemmel i lov, anordning eller bekendtgørelse
(hjemmelsgrundlaget samt evt. kort beskrivelse).
Hvis der er tale om ny lovgivning, sættes kryds i feltet ”Der findes ingen grundtekst”.
Hvis der sættes kryds i ”Begræns markedsføringen eller brugen af et kemisk stof, præparat eller
produkt”, skal der ligeledes, i medfør af artikel 5, stk. 1, gives et resumé med begrundelse f.eks. i
folkesundheden, beskyttelse af forbrugerne eller miljøet i den medfølgende konsekvensvurdering
eller i feltet under punkt 15 ”Konsekvensundersøgelse”.
I feltet ”Henvisninger i grundteksten”, angives de bestemmelser, der er krævet for at forstå og vurdere
udkastet. Ved angivelse af henvisninger skal grundteksten fremsendes sammen med notifikationen.
Der sættes kryds i feltet ”Grundtekster er fremsendt inden for rammerne af en tidligere notifikation”, hvis
grundteksten er fremsendt i forbindelse med en tidligere notifikation. Notifikationsnummeret skal i
givet fald angives.
Punkt 11. Påberåbelse af hasteprocedure
Her angives, om man ønsker at påberåbe sig hasteproceduren i henhold til artikel 6, stk. 7 i 2015/1535
(EU). Punktet skal ikke udfyldes, hvis det ikke er relevant.
Hasteproceduren anvendes alene af presserende årsager, der skyldes:
➢

➢

en alvorlig og uforudsigelig situation, som vedrører beskyttelse af menneskers og dyrs
sundhed, beskyttelse af plantelivet eller befolkningens sikkerhed og — for så vidt angår
forskrifter vedrørende tjenester — ligeledes den offentlige orden, navnlig beskyttelse af
mindreårige.
en alvorlig situation, der vedrører beskyttelsen af det finansielle systems sikkerhed og integritet,
navnlig beskyttelsen af indskydere, investorer og forsikringstagere.

Kriterierne om alvorlighed og uforudsigelighed er kumulative.
Punkt 12. Begrundelse for hasteproceduren

Hvis der er svaret JA i punkt 11, skal der angives en detaljeret begrundelse for, hvorfor der ønskes at
anvende hasteproceduren, herunder beskrive alvorligheden og uforudsigeligheden i situationen for så
vidt angår de pågældende foranstaltninger.
Punkt 13. Fortrolighed
Her angives, hvis man ønsker, at notifikationen og tilhørende dokumenter skal behandles som fortrolige
i henhold til artikel 5, stk. 4, i 2015/1535 (EU). Punktet skal ikke udfyldes, hvis det ikke er relevant.
Hvis der svares JA, skal anmodningen begrundes.
Punkt 14. Skatte- og afgiftsmæssige foranstaltninger
Her angives, hvis udkastet er en skatte- eller afgiftsmæssig foranstaltning i henhold til artikel 1, stk. 1.
Hvis udkastet er en skatte- eller afgiftsmæssig foranstaltning, gælder stand-still perioden ikke. Punktet
skal ikke udfyldes, hvis punktet ikke relevant.
Punkt 15. Konsekvensvurdering
Her angives, om konsekvensvurderingen vedlægges som en separat fil. Ellers angives, hvor denne
information kan findes i de sendte dokumenter. Konsekvensvurderingen kan også skrives ind i
tekstfeltet. Bemærk dog, at der er begrænset plads.
Hvis der under punkt 10 er sat kryds i ”Begræns markedsføringen eller brugen af et kemisk stof,
præparat eller produkt”, skal der ligeledes, i medfør af artikel 5, stk. 1, gives et resumé med
begrundelse f.eks. i folkesundheden, beskyttelse af forbrugerne eller miljøet.
Punkt 16. TBT- og SPS-aspektet *
Her angives, om udkastet også notificeres inden for rammerne af TBT- eller SPS-aftalerne i WTO-regi.
TBT-aspekt
Her angives om udkastet samtidig notificeres inden for rammerne af aftalen om tekniske
handelshindringer (TBT).
Hvis ikke, skal årsagen hertil angives:
➢

Udkastet er hverken en teknisk forskrift eller en overensstemmelsesvurdering i betydningen af
bilag 1 til TBT-aftalen.

➢

Udkastet er i overensstemmelse med en international standard.

➢

Udkastet har ingen særlig indvirkning på den internationale handel.

SPS-aspektet
Her angives hvis udkastet også vil blive notificeret inden for rammerne af SPS-aftalen (aftale om
sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger).
Hvis ikke, skal årsagen hertil angives:
➢

Udkastet er ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning i betydningen
af bilag A til SPS-aftalen.

i

➢

Udkastets hovedindhold er væsentligt det samme som i en standard, direktiv eller international
anbefaling.

➢

Udkastet har ingen særlig indvirkning på den internationale handel.

* Obligatorisk. Feltet skal udfyldes.

