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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION —

1. SOM ER SEG BEVISST målene i traktaten om
opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig fritt
varebytte og fri bevegelighet for personer og tjenester,
etableringsadgang, forbrukervern og vern av folkehelsen
og miljøet,

2. SOM ER SEG BEVISST sine konklusjoner av 30. mars
1998 om gjensidig anerkjennelse,

3. SOM ØNSKER VELKOMMEN Kommisjonens melding
om gjensidig anerkjennelse, utarbeidet i forbindelse med
oppfølging av handlingsplanen for det felles marked og
Kommisjonens første toårsrapport om anvendelse av
prinsippet om gjensidig anerkjennelse på markedet for
varer og tjenester,

4. SOM UNDERSTREKER at prinsippet om gjensidig
anerkjennelse i en rekke tilfeller har bidratt positivt til
fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester og medført
betydelige fordeler for det felles markeds virkemåte,
særlig for små og mellomstore bedrifter,

5. SOM ANERKJENNER at anvendelsen av prinsippet om
gjensidig anerkjennelse av varer og tjenester
hovedsakelig er medlemsstatenes ansvar, og at det er
Kommisjonens oppgave å påse at prinsippet anvendes
korrekt,

6. SOM ANSER at det for å sikre det felles markeds gode
virkemåte kreves harmonisert lovgivning,
standardisering, instrumenter for samsvarsvurdering,
som akkreditering, og gjensidig anerkjennelse,

7. SOM UNDERSTREKER behovet for korrekt anvendelse
av prinsippet om gjensidig anerkjennelse i forbindelse
med utvidelsen av Unionen,

8. SOM UNDERSTREKER betydningen av gjensidig
anerkjennelse også i forbindelse med Verdens
handelsorganisasjon og den nye forhandlingsrunden om
internasjonal handel,

9. SOM PÅPEKER behovet for en ytterligere innsats for å
bedre anvendelsen av prinsippet om gjensidig
anerkjennelse. Oppmerksomheten må særlig rettes mot
problemer på visse områder av varesektoren
(næringsmidler, elektromekanikk, byggevarer og
motorvogner), tjenestesektoren (finansielle tjenester), og
faglige kvalifikasjoner (godkjenning av vitnemål),

10. FASTSLÅR at markedsdeltakere og borgere ikke alltid
fullt ut benytter gjensidig anerkjennelse fordi de ikke har
tilstrekkelig kjennskap til prinsippet og dets praktiske
konsekvenser,

11. FASTSLÅR at markedsdeltakere og borgere i noen
tilfeller kan avstå fra å basere seg på gjensidig
anerkjennelse, ettersom de anser at de administrative
framgangsmåter for å oppnå gjensidig anerkjennelse er
for vanskelige eller kompliserte,

12. FASTSLÅR dessuten at forvaltningene i medlemsstatene
i noen tilfeller kan ha vansker med å anvende gjensidig
anerkjennelse effektivt på grunn av utilstrekkelige
opplysninger om andre medlemsstaters lovgivning og
framgangsmåter for verifisering, eller på grunn av
manglende kjennskap til den praktiske anvendelsen av
prinsippet,

13. UNDERSTREKER at mer detaljerte opplysninger, særlig
om de økonomiske sider, kan være nødvendige for en
nøyaktig vurdering av virkningene av anvendelse og
manglende anvendelse av prinsippet om gjensidig
anerkjennelse,

14. OPPFORDRER medlemsstatene til fortsatt å iverksette
egnede tiltak med henblikk på å gi markedsdeltakere og
borgere en effektiv ramme for gjensidig anerkjennelse.
Til disse hører følgende tiltak:

a) gjennomgåelse og forenkling av relevant nasjonal
lovgivning og framgangsmåtene for innarbeiding,
for eksempel ved å innta passende bestemmelser
om gjensidig anerkjennelse i forslag til lovgivning
og å bedre nasjonale framgangsmåter for en effektiv
anvendelse av disse bestemmelsene,

b) effektiv behandling av søknader fra
markedsdeltakere og borgere, raske svar på
søknadene, sikring av at klageordninger virker etter
hensikten og styrking av utenrettslige ordninger for
tvisteløsning, herunder forvaltningssamarbeid,
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c) øking av bevisstheten blant borgere og
markedsdeltakere om deres rettigheter i forbindelse
med gjensidig anerkjennelse og styrking av
dialogen med borgere og markedsdeltakere, for å
innhente opplysninger fra dem om hvordan
gjensidig anerkjennelse virker og hvordan den ikke
virker, ved å benytte den etablerte ramme for
tvisteløsning,

d) støtte til Kommisjonen i dens arbeid med å innhente
opplysninger i de sektorer der gjensidig
anerkjennelse er et problem for industriforetakene
eller tjenesteytere ved overføring av varer eller
tjenester til andre medlemsstater,

e) sikring av at forpliktelsen til å utveksle
opplysninger som påhviler medlemsstatene i
samsvar med direktiv 98/34/EF, endret ved direktiv
98/48/EF og vedtak nr. 3052/95/EF, gjennomføres
effektivt og fullt ut for å oppdage tekniske
handelshindringer i nasjonal lovgivning og
forebygge dem,

f) vektlegging særlig av betydningen av videre
utvikling og utvidet bruk av gjensidig anerkjennelse
av alle framgangsmåter for samsvarsvurdering, som
prøvingsrapporter, inspeksjonsrapporter, sertifikater
og samsvarsmerker.

15. OPPFORDRER Kommisjonen til å fortsette sine
anstrengelser for å innhente data fra medlemsstatenes
myndigheter, representanter for næringsliv og forbrukere
og andre interessegrupper om gode resultater og om
mangler på området gjensidig anerkjennelse og deres
økonomiske virkning, og å inkludere slike opplysninger i
toårsrapportene samt på det felles markeds resultattavle,
og å foreta undersøkelser, i samarbeid med
markedsdeltakere og medlemsstater, av likeverdighet for
samsvar i sektorer der gjensidig anerkjennelse anvendes,
samt å finne metoder som kan gjøre det lettere for
nasjonale myndigheter å vurdere likeverdighet for de
ulike vernenivåene,

16. OPPFORDRER Kommisjonen til å treffe passende tiltak
og initiativer for en bedre anvendelse av prinsippet om
gjensidig anerkjennelse, som:

a) å øke borgernes og markedsdeltakernes bevissthet
om deres rettigheter i forbindelse med dette

prinsippet, gjennom for eksempel aktive
informasjonskampanjer, håndbøker og brosjyrer, og
å utvikle eksisterende instrumenter for
tilbakemelding for å motta opplysninger fra
markedsdeltakere og borgere,

b) i størst mulig grad å bygge på
forvaltningssamarbeid og arbeide iherdig for å få en
slutt på brudd på anvendelsen av prinsippet om
gjensidig anerkjennelse, ved å benytte den
myndighet den er tillagt etter traktaten, særlig
innenfor rammen av direktiv 98/34/EF, endret ved
direktiv 98/48/EF, og vedtak nr. 3052/95/EF,

c) å sikre at politikken på området gjensidig
anerkjennelse samordnes med Fellesskapets
politikk på andre områder og tar hensyn til alle
tilgjengelige instrumenter, som harmonisert
lovgivning, gjensidig anerkjennelse,
samsvarsvurdering og standardisering,

d) å etablere konkrete og praktiske retningslinjer for
korrekt anvendelse av prinsippet om gjensidig
anerkjennelse på området varer, tjenester og faglige
kvalifikasjoner,

e) å bruke resultattavlen for det felles marked til å
presentere gode resultater og mangler på området
gjensidig anerkjennelse,

17. OPPFORDRER markedsdeltakere og borgere til fullt ut å
anvende prinsippet om gjensidig anerkjennelse ved å

a) benytte seg av sin rett til å dra nytte av gjensidig
anerkjennelse,

b) underrette medlemsstatene og Kommisjonen om
alle problemer de møter og om nødvendig gjøre
bruk av de framgangsmåter som finnes i nasjonal
lovgivning og Fellesskapets regelverk,

c) bruke det opplysningsmateriale som
medlemsstatene og Kommisjonen stiller til
rådighet,

18. BESLUTTER å gjennomgå innarbeidingen av denne
resolusjon innen slutten av 2001 på grunnlag av toårs-
rapporten og etterfølgende utgaver av resultattavlen
utarbeidet av Kommisjonen, og om nødvendig treffe
avgjørelse om nye tiltak.
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