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ÁLYKTUN RÁÐSINS

frá 8. júlí 1996

um samvinnu milli stjórnsýslustofnana um framkvæmd löggjafarinnar um
innri markaðinn(*)

(96/C 224/02)

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB C 224, 1.8.1996, bls. 3, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/98 frá 14. júlí 1998
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 179, 1. 7. 1994, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. C 294, 22. 10. 1994, bls. 6.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

sem hefur hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

sem hefur hliðsjón af orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar til
ráðsins frá 22. desember 1993 um skipulagsáætlunina sem ber
yfirskriftina ,,hámarksnýting innri markaðarins“,

sem hefur hliðsjón af ályktun ráðsins frá 16. júní 1994 um þróun
samvinnu á sviði stjórnsýslu við framkvæmd og fullnustu löggjafar
bandalagsins á innri markaðinum (1),

sem hefur hliðsjón af ályktun ráðsins frá 10. október 1994 um að
lítil og meðalstór fyrirtæki, handverks- og örfyrirtæki meðtalin,
fái fullt svigrúm í samkeppnishagkerfi fyrir athafnakraft sinn og
sköpunargetu (2),

sem hefur hliðsjón af skýrslu framkvæmdastjórnarinnar til ráðsins
og Evrópuþingsins frá 29. janúar 1996, ,,Samvinna milli
stjórnsýslustofnana um framkvæmd löggjafarinnar um innri
markaðinn - áfangaskýrsla“,

og tekur tillit til eftirfarandi:

Til að bandalagið geti starfað eðlilega verður að auka gagnkvæmt
traust og gagnsæi milli stjórnsýslustofnana og tryggja þannig að
löggjöf bandalagins verði framfylgt með árangursríkum, skilvirkum
og samræmdum hætti í öllum aðildarríkjunum.

Eigi innri markaðurinn að starfa eðlilega þarf aukna samvinnu
milli stjórnsýslustofnana, einkum á sviði iðnaðarvara, þar sem
hún er lítt þróuð, til að tryggja að farið sé að reglum bandalagsins.

Aðildarríkin hafa, eins og þau voru hvött til að gera í ályktun
ráðsins frá 16. júní 1994, tilkynnt framkvæmdastjórninni um þar
til bæra tengiliði fyrir nánast öll þau svið sem eru talin upp í
viðaukanum við þá ályktun, með það í huga að tryggja tengslin á

milli innlendra stjórnsýsluyfirvalda, sem eru ábyrg fyrir
framkvæmd löggjafarinnar um innri markaðinn, og á milli þeirra
og framkvæmdastjórnarinnar. Í umræddri ályktun er jafnframt
skorað á aðildarríkin að tilkynna framkvæmdastjórninni um
mikilvægar upplýsingar um skipulag stjórnsýslu sinnar til að
allir sem málið snertir geti öðlast betri skilning á því hvernig hvert
aðildarríki um sig framfylgir löggjöfinni um innri markaðinn.

Í ályktun ráðsins frá 10. október 1994 er skorað á aðildarríkin og
framkvæmdastjórnina að kanna möguleikann á því að koma upp
innlendum tengiliðum til að aðstoða fyrirtæki, einkum lítil og
meðalstór fyrirtæki, við að kljást við viðskiptahindranir innan
bandalagsins. Einstaklingar þurfa einnig að vita til hvaða aðila
þeir geta beint spurningum um hvernig þeir geti neytt réttinda
sinna á innri markaðinum.

Við samvinnu á sviði stjórnsýslu og þegar tengiliðum er komið
upp fyrir fyrirtæki og einstaklinga ber að virða meginregluna um
hlutföll milli þeirra krafna sem gerðar eru til stjórnsýslustofnana
og ávinnings sem af hlýst, og meginregluna um nauðsynlegar
trúnaðarkvaðir, viðskiptaleynd og þagnarskyldu. Jafnframt ber
að forðast óþarfa skrifræði og skörun núverandi kerfa og virða
stjórnsýsluskipulag aðildarríkjanna.

Samvinna á sviði stjórnsýslu skal vera í fullu samræmi við gildandi
ákvæði bandalagsins og innlend ákvæði um verndun
persónuupplýsinga.

Náin samvinna milli þessara tengiliða og þar til bærra stofnana,
sem aðildarríkin hafa tilnefnt, mun gera öllum kleift að sinna
verkefnum sínum á skilvirkari hátt og ekki síst stuðla að
skjótvirkari lausnum á vanda fyrirtækja og einstaklinga.

Forsenda þess að samvinnan skili árangri er að settar verði skýrar
grundvallarreglur þar sem ákveðið er fyrir hvern geira um sig á
hvaða upplýsingum skuli skipst, á hvaða stigi framkvæmdarinnar
upplýsingaskiptin skuli fara fram, hvaða viðmiðanir skuli gilda
um trúnaðarkvaðir og hlutfallsregluna, hvaða svarfrestur skuli
gilda og mælt fyrir um önnur tæknileg atriði upplýsingaskiptanna.

Löggjöfin, sem mikilvægt er að framfylgja til að innri markaðurinn
geti starfað eðlilega, tekur til þeirra efnissviða sem eru talin upp
í viðaukanum við ályktun ráðsins frá 16. júní 1994. Einnig ber að
endurskoða samvinnu á öðrum sviðum.
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Á sviði tæknilegrar samhæfingar er nauðsynlegt að gefa sérstakan
gaum að framkvæmd tilskipana með nýju aðferðinni, einkum
með skilvirka framkvæmd markaðseftirlits í huga sem er
ákjósanlegt tæki til að tryggja að vörur, sem eru settar á markað,
uppfylli grunnkröfur.

Bandalaginu ber að styðja samvinnu á öllum sviðum með aðstoð
fjarvirkni og menntunar- og skiptaáætlana.

FAGNAR skýrslu framkvæmdastjórnarinnar til ráðsins og
Evrópuþingsins um samvinnu milli stjórnsýslustofnana um
framkvæmd löggjafarinnar um innri markaðinn;

VIÐURKENNIR að þörf sé á áframhaldandi átaki til að bæta
samvinnu af þessu tagi með það í huga að gera löggjöfina skilvirkari,
leysa vanda sem kann að koma upp hjá fyrirtækjum og
einstaklingum og koma í veg fyrir að aftur verði settar hömlur á
frjálsa flutninga milli aðildarríkjanna;

MUN KANNA, ásamt framkvæmdastjórninni, hversu víðtæka
samvinnu á sviði stjórnsýslu skuli þróa á þeim sviðum þar sem
hún hefur náð lítilli fótfestu, einkum með tilliti til iðnaðarvara;

LEGGUR ÁHERSLU Á þörfina á að skapa á þessu sviði þau
úrræði sem eru nauðsynleg fyrir einsleita og skjótvirka framkvæmd
reglna bandalagsins;

HVETUR AÐILDARRÍKIN TIL:

a) að ljúka við, hafi þau ekki þegar gert það, tilkynninguna um
innlenda tengiliði sem hafa með höndum framkvæmd
löggjafar bandalagsins á þeim sviðum sem eru talin upp í
viðaukanum við ályktun ráðsins frá 16. júní 1994 og tilkynna
um mikilvægar upplýsingar um stjórnsýslustofnanir sem
skulu sjá um framkvæmdina eins og kveðið er á um í
umræddri ályktun;

b) að uppfæra skrárnar yfir tengiliði og gera þær að skilvirkum
verkfærum fyrir þau yfirvöld sem sjá um daglega
framkvæmd löggjafarinnar um innri markaðinn;

c) að koma upp eins skjótt og kostur er, hafi þau ekki þegar
gert það, á viðeigandi hátt og að teknu tilliti til þarfa
fyrirtækja og einstaklinga, einum eða fleiri tengiliðum fyrir
fyrirtæki, eins og kveðið er á um í ályktun ráðsins frá 10.
október 1994, og koma upp, ef með þarf, einum eða fleiri
tengiliðum til að auðvelda einstaklingum að neyta þeirra
réttinda sem þeim eru veitt með ákvæðunum um innri
markaðinn;

d) að skapa tengsl á milli þessa tengiliðs eða þessara tengiliða
og þar til bærra stofnana sem aðildarríkin hafa tilnefnt;

HVETUR AÐILDARRÍKIN OG FRAMKVÆMDA-
STJÓRNINA:

a) til að halda áfram viðleitni sinni til að setja, þar sem við á,
grundvallarreglur á þeim sviðum þar sem slíkar reglur hafa
ekki áður verið settar, um samvinnu milli
stjórnsýslustofnana með það í huga að framfylgja löggjöfinni
um innri markaðinn og beita þessum reglum með öllum
tiltækum ráðum til að samvinnan geti orðið árangursrík;

b) til að kanna, hvað varðar iðnaðarvörur, eftirfarandi kosti:

- almennar reglur um framkvæmd eftirlits,

- fyrirkomulag samvinnu á sviði stjórnsýslu í
tilskipunum með nýju aðferðinni,

- gæðastaðla fyrir rannsóknarstofur sem annast opinbert
eftirlit,

- ef með þarf, samræmdar eftirlitsáætlanir;

c) til að halda áfram með áætlun sína um endurskoðun
samvinnu milli stjórnsýslustofnana á þeim sviðum
löggjafarinnar sem eru mikilvæg fyrir rekstur innri
markaðarins og um getur í viðaukanum við ályktun ráðsins
frá 16. júní 1994, einkum með því að:

- móta bandalagsaðgerðir til stuðnings þverfaglegri
samvinnu, svo sem áætlunina um fjarvirk gagnaskipti
milli stjórnsýslustofnana í bandalaginu (IDA), sem
var komið á fót með ákvörðun 95/468/EB (1), og
áætlunina um skipti milli stjórnsýslustofnana
aðildarríkjanna á innlendum embættismönnum
(Karolus-áætlunin) sem var komið á fót með ákvörðun
92/481/EBE (2),

- taka með í þessu samhengi önnur svið löggjafarinnar
um innri markaðinn þar sem ljóst er að nauðsynlegt er
að efla samvinnuna við framkvæmd löggjafarinnar,
einkum að því er tekur til iðnaðarvara;

d) að láta það hafa forgang að kanna möguleikann á því að efla
samvinnu á sviði stjórnsýslu með því framkvæmd
löggjafarinnar á öðrum sviðum.

(1) Stjtíð. EB nr. L 269, 11. 11. 1995, bls. 23.

(2) Stjtíð. EB nr. L 286, 1. 10. 1992, bls. 65.


