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Deel I 

INLEIDING 



1. 	Algemeen 

Op 12 februari 1997 werd, mede namens de Ministeries van Justitie, Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, door het Ministerie van Economische 
Zalcen aan de Stichting TMC ASSER Instituut voor Internationaal en Europees Recht, 
opdracht gegeven tot het uitvoeren van een: 

"rechtsvergelijkend onderzoek naar de systematiek van de productwetgeving in andere 
landen en naar de wijze waarop in landen birmen Europa de EG-regelgeving met 
betreldcing tot producten wordt geimplementeerd". 1  

Het rechtsvergelijkende onderzoek, dat door het TMC ASSER Instituut in samenwerldng met 
het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Rijksimiversiteit Utrecht wordt uitgevoerd 
is ten behoeve van de MDW-Werkgroep Productwetgeving, heeft plaatsgevonden in de 
periode februari-april van 1997. 2  

In geografische zin is gekozen voor de volgende Europese landen: 
— Duitsland 
— Frankrijk 
— Groot-Brittannie (m.n. Engeland) 
— Italie 
— Zweden. 
Daarnaast is, vanwege de vergaande en goed ontwildcelde productwetgeving, ook onderzoek 
gedaan naar de relevante wetgevingssituatie in California. 

Een tweede beperking van het onderzoek wordt gevormd door de te onderzoeken wetge-
vingsterreinen. Uitgangspunt voor de in het kader van het MDW-project gevormde Werkgroep 
Productwetgeving, is de taakopdracht om de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot 
een omvattend en consistent bestuurlijk en juridisch kader voor productregelgeving. Idealiter 
zou sprake moeten zijn van een regeling die alle producten en producteisen omvat. 

Gelet op de complexiteit van de regelgeving en de omvang van een dergelijke operatie is 
gekozen voor een onderzoek dat beperIct is tot veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwali- 
teitseisen. Daarnaast is een beperking aangebracht in de te onderzoeken wetgevingsterreinen: 
— Stoomwet 
— Wet op de Gevaarlijke Werktuigen 
— Wet Energiebesparing Toestellen 
— IJIcwet 
— Arbeidsomstandighedenwet 
— Warenwet 
— Wet MilieuGevaarlijke Stoffen 

'Op 5 februari 1997 werd reeds de toezeggingsbrief ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken. 

'Het moge duidelijk zijn dat, in het licht van de complexiteit van de problematiek, alsmede de omvang van 
het onderzoelc, de onderzoeksperiode als relatief kort kan worden omschreven. Dit heeft tot gevolg gehad dat 
met alle aspecten zijn onderzocht. 
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De afbalcening van het rechtsvergelijkende onderzoek is uitvoerig gemotiveerd in de door de 
werkgroep productwetgeving opgestelde "Notitie Onderzoeksvraag Rechtsvergelijking", die 
als Bijlage II aan dit Eindrapport is gehecht. 

Door het TMC ASSER 1nstituut is verder nog aangegeven dat het weinig zinvol lijkt 
mogelijk relevante EG-richtlijnen van voor 1985 in het onderzoek te betreklcen. 

2. Knelpunten en onderzoeksvragen 

Door de (interdepartementale) werkgroep productwetgeving zijn voor wat betreft de 
Nederlandse productenwetgeving een aantal knelnunten  gesignaleerd. Deze lmelpunten hebben 
zowel betrelcking op de structuur van de wetgeving als op de implementatie van relevante EG-
regelgeving. 

a. 	Structuur van de wetgeving 

Gelet op de verschillende eisen die vanuit de diverse wetgevingsterreinen zijn gesteld, kan een 
zekere mate van versnippering, ondoorzichtigheid en complexiteit worden geconstateerd. Mede 
hierdoor is de Nederlandse wetgeving niet altijd even toegankelijk en is de handhaving niet 
eenduidig geregeld. Daamaast is in een aantal gevallen sprake van doublures en tegen-
strijdigheden. 

b. Implementatie van EG-regelgeving 

De Nederlandse wetgeving biedt in een aantal gevallen weinig mogelijkheden voor een 
bevredigende implementatie van EG-regelgeving. Daarnaast is niet altijd sprake van een 
systematische implementatie en verloopt het wetgevingsproces meestal op basis van de 
bestaande departementale indeling, waardoor richtlijnen gefragmenteerd worden uitgevoerd. 
De implementatie vindt alsdan pints door verschillende departementen en wordt verspreid 
over meerdere regelgeving, hetgeen de transparantie en toegankelijkheid niet bevorderd. Door 
de opdrachtgever worden tevens vragen gesteld bij de als omslachtig ervaren wijze  waarop 
de itnplementatie veelal in Nederland plaatsvindt. 

c. 	Onderzoeksvragen 

Het TMC ASSER 1nstituut is bij de uitvoering van het onderzoek in de hierboven aangegeven 
landen uitgegaan van drie centrale onderzoelcsvragen zoals door de opdrachtgever zijn 
geformuleerd in de "Notitie Onderzoeksvraag Rechtsvergelijking": 

1. Welke systematiek bestaat ten aanzien van de productregelgevimg in de te onderzoeken 
landen en hoe is de handhaving van die regelgeving georganiseerd? 

2. Doen zich in de te onderzoeken landen knelpunten voor die overeenstemmen met de 
lmelpunter.. zoals de werkgroep die voor de situatie in Nederland heeft geidentificeerde? 
Zo ja, zijn daarvoor oplossingen gevonden? 

3. Op welke wijze wordt de relevante EG-regelgeving uitgevoerd in de geselecteerde 
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landen? Is de implementatie te vergelijken met de situatie in Nederland? Levert e.e.a. 
aanbevelingen op voor de Nederlandse situatie? Is er in de geselecteerde landen mogelijk 
spralce van uitvoering die strijdig is met het Europese recht? 

Daarnaast zijn per hoofdvraag in de "Notitie Onderzoek Rechtsvergelijlcing" nog een aantal 
subvragen opgenomen. Deze subvragen zijn te vinden in Bijlage I. 

3. Methode van Onderzoek 

In overleg met de opdrachtgever en gelet op de zeer beperkte tijd die beschikbaar was, is 
besloten gebruik te maken van een tweetal methoden van onderzoek. 

De basis van de bevindingen in het eindrapport is gelegen in een literatuur- en documenta-
tiestudie door het TMC ASSER Instituut. De studie begint met een overzicht en analyse van 
de relevante EG-richtlijnen. Deze zijn eveneens opgenomen in een Bijlage. Hierbij is tevens 
gebruik gemaakt van diverse (inter)nationale elelctronische databases, zoals GINTRAP, 
LEXIS-NEXES, CELEX, JUSTIS en de ASSER Databases van het Europees Documentatie 
Centnun, waaronder URN (Uitvoering Richtlijnen Nederland). Daarnaast is literatuur 
onderzoek verricht in Hamburg (Max Planck Institut ftir internationales Privatrecht), Bremen 
(Zentrum fiir Europaische Integration), en de Universiteit van Uppsala. 

Bij het literatuur- en documentatie-onderzoek in Italie en Groot Brittaimie (Engeland) is ge-
bruik gemaakt van de diensten van een collega-onderzoeker van de Universiteit van Sienna 
en Cambridge, waarmee het TMC ASSER Instituut in het kader van het "Grotius Research 
Cooperation Network" samenwerkt 

Parallel aan het literatuuronderzoek is gebruik gemaalct van een enqueteformulier. Dit 
enqueteformulier is opgesteld in het Duits, Frans en Engels en, vergezeld van een intro-
ductiebrief van de opdrachtgever, door het TMC ASSER Instituut verspreid onder 40 contact-
personen in de te onderzoeken landen. De adressen van de contactpersonen zijn aangeleverd 
door de opdrachtgever. De enquete bevat, naast een vertaling van de tekst van de "Notitie 
Onderzoek Rechtsvergelijlcing" en een toelichting op de in Nederland door de werkgroep 
productwetgeving gesignaleerde knelpunten, de drie centrale onderzoelcsvragen, alsmede de 
daarbij behorende subvragen. Tevens is de respondenten uitdruldcelijk gevraagd of de in 
Nederland geconstateerde tekortkomingen — c.q. bepaalde aspecten hiermee verbonden — 
terzake van productwetgeving, ook gesignaleerd worden in de betroklcen landen. De (Engelse) 
versie van het volledige enquete palcket zoals toegestuurd aan de contactpersonen, is 
opgenomen in Bijlage 

Aangezien de meeste respondenten hebben geklaagd over de veel te korte termijn waarbinnen 
geantwoord moest worden (1 april 1997) in verband met de einddatum van het onderzoek (15 
april), is de enquetevonn na 15 maart gecombineerd met telefonische interviews. Ook zijn 
bezoeken gebracht aan contactpersonen in Duitsland, Engeland en Italie, alwaar interviews zijn 
gehouden. In de interviews is vooral aandacht besteed aan de vraag of er in de ogen van de 
experts spralce is van een meer of mindere vorm van integrale wetgeving op het terrein van 
de productwetgeving. Naar de opvatting van het TMC ASSER Instituut is zowel bij het afne-
men van de telefonische interviews, als bij de gewone interviews met desktuidigen in de 
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betroklcen landen, sprake van een goede spreiding voor wat betreft deslcundigen uit de pralctijk 
en de meer wetenschappelijke hock. De resultaten uit de enquete en (telefonische) interviews 
zijn daardoor in de ogen van de onderzoekers representatief. Met dit laatste wordt vooral 
bedoeld dat de antwoorden die zijn ontvangen, afkomstig waren van diverse 
(belangen)groepen en organisaties in de onderzochte landen. In algemene zin geeft clit een 
goed beeld van de betrouwbaarheid van de resultaten, mede in het licht van het feit dat de 
uitkomsten overeen komen met de resultaten van het eigen documentatie-en 
literatuuronderzoek. Met de term 'representatief wordt uitdruldcelijk niet aangegeven dat de 
resultaten 'volledig' zijn om een wetenschappelijk verantwoorde conclusie te treldcen. 

Naar aanleiding van de resultaten die m.n. uit de interviews en de enquete naar voren komen, 
dient opgemerkt te worden dat een aantal van de door de werkgroep in Nederland 
gesignaleerde Imelpunten in het buitenland niet worden gesignaleerd, niet worden begrepen 
en/of in een total ander kader worden geplaatst. In dit verband spelen diverse aspecten. In 
de eerste plaats ervaren sommige landen wel vergelijkbare (deel) problemen zoals kennelijk 
in Nederland worden ervaren. Oplossingen lijken nog niet te zijn gevonden. In de tweede 
plaats ontkennen sonunige onderzochte landen het bestaan van de laielpunten zoals de 
Werkgroep die in Nederland heeft aangetroffen. In de derde plaats zou men vergelijkbare 
problemen en Imelpunten verwachten in een aantal landen, doch in de percentie  van 
betroldcene ervaart men het niet als lmelpunten. Dit heeft tot gevolg gehad dat op een aantal 
zeer specifieke onderzoelcsvragen geen wetenschappelijk verantvvoorde antwoorden konden 
worden geformuleerd; deskundigen-respondenten in een aantal landen, bleken een ander 
referentiekader te hebben dan van waaruit de werkgroep de Nederlandse problematiek heeft 
aangepalct. wordt verder in de afzonderlijke landenrapportages uitgewerlct. 

4. Inhoud van het Eindrapport 

a. EG-Kader en Landenrapportages 

Het Eindrapport bestaat uit vier delen. De onderhavige Inleiding vormt Dee! I. 

Deel II van het Eindrapport bestaat uit een inventarisatie van de EG-regelgeving, alsmede een 
beschrijving van het Europeesrechtelijke kader. Hierbij wordt, voorzover van belang, zowel 
ingegaan op institutionele aspecten (besluitvonning), alswel op de meer materiele aspecten van 
de EG-productregelgeving. E.e.a. omvat tevens een schematische analyse en besprelcing van 
de, in het licht van de onder 1 opgenomen materiele beperlcingen, relevante EG-regelgeving 
en de mogelijke betekenis van deze regelgeving voor de beantwoording van de onderzoeks-
vragen. 

Deel III van het Eindrapport bevat de diverse landenoverzichten (het eigenlijke rechtsverge-
lijkende onderdeel van het Eindrapport). Elk hoofdstuk heeft betrelcking op een land. 
Met het oog op de overzichtelijkheid is gekozen voor een vrijwel identieke indeling van de 
hoofdstuldcen; tevens is per land een volgorde gekozen die zoveel mogelijk recht doet aan de 
inhoud van de centrale onderzoelcsvragen (uiteraard zijn de sub- vragen 'geclusterd'). Hierbij 
moet wel worden opgemerlct dat voor een aantal landen de subhoofdstukken verschillend zijn. 
Dit kan worden verklaard uit het feit dat: 
— de systematiek van de nationale wetgeving/constitutioneel systeem onderling sterk 
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verschillend is; 
— er bij een paar landen zeer specifieke antwoorden zijn ontvangen van bepaalde instanties, 
waardoor, gelet op het doel van het onderzoelc, het verantwoord leek om extra nadruk op dit 
soort aspecten te leggen; en, 
— hiermee nauw samenhangend, er bij een aantal landen vanuit een specifieke invalshoek 
is geantwoord. 
Tevens dient opgemerkt te worden dat voor de staat CaMonne een enigszins afwijkende 
rapportage is opgesteld met het oog op de constitutionele situatie waarin deze Amerikaanse 
staat zich bevindt, het afwezig zijn van een Europees juridisch kader en het eigen karakter van 
het Amerikaanse rechtssysteem. Dit heeft ook gevolgen voor de behandeling van de 
productaansprakelijkheid. E.e.a is reeds aan de orde gekomen tijdens de bespreking van de 
voorlopige onderzoelcsresultaten tijdens de vergaderingen van 1 en 3 april jl. 

De opmerlcingen die door de Begeleidingscommissie zijn gemaalct in de vergadering van 18 
maart terzalce van de (gewenste) behandeling van de centrale onderzoeksvragen, zijn in de lan-
denrapportages verwerkt. Dit betekent dat terzake van de eerste onderzoeksvraag onder meer 
aandacht wordt besteed aan zalcen als (nationale) besluitvorrning, eventuele coordinatie tussen 
departementen en competentieverdeling, dan wel de vraag of er hieromtrent ex ante afspralcen 
zijn gemaalct tussen betrolcken departementen, de vraag naar mogelijke (deepoplossingen en 
de meer algemene vraag naar de systematiek van (producten)wetgeving in het licht van het 
constitutionele systeem. 

De tweede onderzoelcsvraag is vooral ook een inventarisatie, waarbij steeds de knelpunten als 
kader ffingeren, terwijl de derde onderzoelcsvraag vooral geconcentreerd is op (de methoden 
van) implementatie van EG-regelgeving. 

Dit heeft als resultaat dat per landenhoofdstuk de volgende onderverdeling is gemaakt: 
— wettelijke en bestuurlijke context 
— implementatie van (product-)richtlijnen 
— handhaving en controle 
— knelpunten 
Bij de formulering van de conclusies zijn, voorzover mogelijk en in het licht van de 
afbalcening van het rechtsvergelijkende onderzoek, de latelpunten zoals die door de werkgroep 
productwetgeving voor de Nederlandse situatie zijn gesignaleerd, getoetst aan de bevindingen 
van het TMC ASSER Instituut met betrelcking tot de situatie in de onderzochte landen. 

Dee! IV van het Eindrapport bevat een overzicht van de belangrijkste algemene conclusies van 
het onderzoek. Daarnaast is een Post Scripttun opgenomen. 

Het Eindrapport bevat een aantal bijlagen betreffende het contract (Bijlage I), de "Notitie 
Onderzoeksvraag Rechtsvergelijking" (Bijlage II), de Engelse versie van de enqueteformu-
lieren (Bijlage III), het literatuur- en documentatie-overzicht van de belangrijkste algemene 
en buitenlandse literatuur voorzover van bijzonder belang voor het onderwerp van de 
productregulering (Bijlage IV), gevolgd door een overzicht van de relevante EG-regelgeving 
(richtlijnen) en jurisprudentie (Bijlage V). Als laatste bijlage is een lijst opgenomen van de 
buitenlandse respondenten (Bijlage VI). 
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b. Productaansprakelijkheid 

Het onderdeel van het onderzoek dat betrelcicing heeft op de wijze waarop in de diverse landen 
de productaanspralcelijkheid is geregeld, alsmede de daarbij gestelde subvragen (Onderzoeks-
vraag 1) zijn, gelet op het specifieke en bijzondere lcarakter van dit leerstuk ten opzichte van 
de overige aan de orde zijnde onderzoelcsvragen, verwerkt in een apart hoofdstuk van Deel 

Ook bier is weer gekozen voor een indeling per land. 
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Deel II 

EG-REGELGEVING 



1. Kenmerken richtlijnen producten 

Rechtsbases 

Ten einde de kenmerken van de EG-richtlijnen inzake producten en productveiligheid te 
lumen vaststellen moest een representatief te achten aantal richtlijnen nader worden 
geanalyseerd. Gekozen is voor een groep richtlijnen, tot stand gekomen in de periode tussen 
1985 en 1995, welke in Nederland zijn uitgevoerd door middel van de in de inleiding 
genoemde Nederlandse wetten 

De toepassing van de gekozen selectie-methode leverde een verzameling op van 102 
richtlijnen. Daarvan waren er 21 gebaseerd op art. 100 EG. 35 op het sinds 1 juli 1987 (Euro-
pese Alcte) geldende art. 100 A. 15 richtlijnen bleken gebaseerd op art. 118 A EG, 1 op art. 
130 S en 2 (mede) op art. 235 EG. 29 richtlijnen waren uitvoeringsrichtlijnen rechtstreeks 
gebaseerd op de corresponderende basisrichtlijn. Van deze 29 zijn er 25 aflcomstig van de 
Commissie en slechts 4 van de Raad. Gelet op de rechtsbases moet het overgrote deel van de 
richtlijnen beschouwd worden als harmonisatierichtlijnen 3  (die gebaseerd zijn op de am. 100 
en 100 A, alsmede op de basisrichtlijnen die op hun beurt weer hun rechtsbasis in de genoem-
de artikelen vinden). 

Art. 100 biedt een rechtsbasis en een procedure voor "het nader tot elkaar brengen van de 
(nationale) wettelijke en bestuurlijke bepalingen welke rechtstreelcs van invloed zijn op de 
instelling of de werlcing van de gemeenschappelijke markt". Art. 100 A werd in het Verdrag 
ingevoegd met het oog op de voltooiing van de interne markt per 31 december 1992 en maalct 
een besluitvorming met gelcwalificeerde meerderheid mogelijk (zij het met voor alle 
onderwerpen) in samenhang met een grotere inbreng van het Europees Parlement. Voorts staat 
dit artikel de lidstaten toe strengere nonnen te stellen dan de communautaire, zulks met 
machtiging van de Corrunissie (zie in dit verband zaak C 41/93, Frankrijk vs. Commissie, Jur 
HvJ 1994, p. 1839). Harmonisatierichtlijnen zijn vooral bedoeld om een beroep op art. 36 EG 
en op art. 30 EG voor wat betreft non-commerciele belangen te voorkomen of op te heffen. 
De beleidsachtergrond ervan is de handhaving van het vrij verkeer van goederen. 

Art. 36 staat de lidstaten toe inbreuk te malcen op het beginsel van het vrij verkeer van 
goederen ter wille van enkele, in het artikel limitatief opgesomde (thet-commerciele) belangen, 
met name: 

a. veiligheid en gezondheid van mens, dier en plant; 
b. openbare orde, openbare veiligheid en goede zeden; 
c. beschenning van intellectuele en conunerciele eigendom; en 
d. behoud van het eigen artistieke en historische erfgoed (uitvoerverboden van kunst en 
antiek). 

Art. 36 EG vormt primair een uitzondering op art. 30 EG, dat de invoering en handhaving 
van kwantitatieve beperlcingen en maatregelen van gelijke werlcing als lcwantitatieve beperkin- 

3Een harmonisatierichtlijn kan omschreven worden als een wettelijke maatregel om bepaalde nationale 
regelingen te richten op een communautair doel en ook onderling te doen overeenstenunen. 
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gen verbiedt. Het Europese Hof van Justine heeft het verbod van art. 30 EG opgevat als niet-
absoluut, in zoverre dat het bepaalde niet-commerciele belangen erkende als te prevaleren 
boven het beginsel van het vrij verkeer van goederen. Onder die voorrang genietende belangen 
telt men consumentenbeschenning, eerlijkheid in de handel en milieubelangen, die Set rechts-
treelcs onder art. 36 EG te substuneren zijn. 

Daamaast vindt men een 15-tal (basis-) richtlijnen welke gebaseerd zijn op art. 118 A, een 
bepaling in het kader van het sociaal beleid. Met dit artikel worden twee doeleinden nage-
streefd: 

a. de hamionisatie van bestaande wetgeving inzake veiligheid op de werlcplek; en 
b. de verhoging van het beschermingsniveau (kwaliteitsverbetering). 

De achtergrond van ciit artikel is ook van economische aard: het opheffen van concurrentiever-
valsing door het (te sterk) uiteenlopen van sociale randvoorwaarden. Hoe hoger de eisen door 
een nationale overheid gesteld aan de lcwaliteit van werkplaatsen, machines en gereedschap-
pen, grondstoffen, werkomstandigheden en procedes (om beroepszielcten en ongevallen te 
venninderen en zo mogelijk te voorkomen), hoe hoger het primaire investeringsbedrag. Bij 
ontbreken van een sociale wetgeving op deze punten in een bepaalde lidstaat, bezitten de 
ondememers in die lidstaat en comparatief (kosten-) voordeel. Door op een zo hoog mogelijk 
niveau minimum-voorwaarden te stellen beoogt de Gemeenschap de startcondities voor onder-
nemers enigermate te egaliseren. 

Opvallend is dat puur milieubeleid (am. 130 R, S en T) maar den maal aan de orde is 
geweest. De Commissie tracht — en dat kan mede de verklaring zijn — de toepassing van art. 
130 S welke de procedure omschrijft, zo veel mogelijk te beperken. Deze bepaling schrij ft 
namelijk een besluitvorming in de Rad met eenparigheid voor, dit in tegenstelling tot art. 100 
A dat met en gekwalificeerde meerderheid genoegen neemt. 

Art. 235 EG strelct er toe de in de afzonderlijke rechtsbases neergelegde bevoegdheden uit te 
breiden, indien zullcs voor het bereiken van de (in art. 3 EG omschreven) integratie- 
oogmerken noodzakelijk is en de betroklcen rechtsbasis op dit punt blijkt te kort te schieten. 

Oogmerken 

Gelet op de uitgangspunten: het veilig stellen van het vrij verkeer van goederen (onder 
erkenning van het bestaan van niet-commerciele belangen) en van vergelijkbare startcondities 
in het kader van de mededinging (onder gelijlctijdig streven naar een zo hoog mogelijk 
beschermingsniveau) kan men een meersporige EG-wetgeving verwachten. Die meersporigheid 
geldt niet alien de uitgangspunten van het beleid, maar ook de aangrijpingspunten, de 
materidle adressaten (justitiabelen wier gedrag door de regelingen moet worden beinvloed) en 
de doelgroepen (justitiabelen wier tqangen moeten worden beschermd). Onder de beoogde 
doelgroepen treffen we aan: 

— consumenten; 
— gebruilcers; 
— werknemers; 
— algemeen publiek (waaronder ook milieubelangen). 
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Bovengenoemde beleidsdoelen lcunnen worden bereikt door middel van bepaalde technieken 
en via bepaalde actoren. Onder de materiele adressaten, treft men aan: producenten/fabri-
kanten, importeurs, handelaren, werkgevers, administraties en keuringsdiensten. 

De bij de EG-wetgeving meest voorkomende ingangen zijn: 

a. informatie; dat kan rechtstreeks gebeuren via etikettering, omschrijvingen, coderingen, 
markeringen of categoriale indelingen (daarmee worden doelgroepen een en ander duide-
lijk gemaakt omtrent de aard van het product en omtrent de risico's die daannee 
verbonden zijn); 

b. keurmerken en/of certificaten (ook dit is een vorm van informatie, zij het een indirecte) 4 ; 
c. (minimum)-normen (hiermee worden eisen gesteld aan de lcwaliteit van het product, 

meestal negatieve eisen); 
d. technische specificaties (positieve kwaliteitseisen aan het product te stellen). 

Om de toepassing van de gewenste gedragspatronen, procedes en constructies veilig te stellen, 
wordt gebruik gemaakt van verschillende wetstechnieken: 

a. voorgeschreven presentaties; 
b. normstelling (parameters); 
c. ge- of verbruiksverboden; 
d. clausulering en/of conditionering van het vrij verkeer van goederen; 
e. instelling en/of instructie van (onafhankelijke) keurings-, toezichts-, en controle-instanties. 

Zowel uit een oogpunt van de gekozen rechtsbasis als ten aanzien van de oogmerken, blijkt 
het gehele EG-veld nogal heterogeen, met name wat betreft de te beschennen belangen, af te 
weren risico's, de betroldcen adressaten en de belanghebbende doelgroepen. Dit geldt ook voor 
wat betreft gebruikte methoden., technieken en procedures. Het hoeft dan ook met te verbazen 
dat eenzelfde onderwerp op meerdere plaatsen en in een telkens verschillende context, aan de 
orde wordt gesteld, zonder dat de normstelling(en) en de productomschrijving(en) steeds naad-
loos op elkaar aansluiten. Zo treft men een aantal uiteenlopende richtlijnen aan inzake liften, 
hef-en hijswerktuigen, roltrappen en rolbanen 5, en een viertal die op asbest en asbestvezels 
betreldcing hebben. Op drie plaatsen worden lcinderveilige sluitingen' geregeld en op twee 
plaatsen komen `persoonlijke beschenningsmiddelen' aan de orde. 

Besluitvorming 

Er werd al eerder gewezen op verschillen in rechtsbases. Met deze rechtsbases correspondeert 
ook een diversiteit in besluitvormingsprocedures: meerderheids- en eenparigheidsbesluiten, met 

4Het kenmerk kan aangeven dat het product: 
i. onder controle staat; 
ii. conform is aan een goedgekeurd model; 

voldoet aan (minimum)-normen; 
iv. voldoet aan zekere specificaties. 

'Twee ervan betreffen wijzigingen waarvan ein het toepassingsgebied van de tweede basisrichtlijn 
substantieel uitbreidt ten koste van eerste basisrichtlijn; met vergelijke R1 84/528 en 84/529. 
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een grotere of minder dwingende invloed van het Europees Parlement. De politieke constella-
tie kan in eerste instantie de keuze van die rechtsbases beInvloeden. 6  

In dit verband verdient ook de omstandigheid dat de Raad van Ministers tellcens verschillend 
is samengesteld, afhankelijk van de agenda (Landbouwraad, Transportraad, Milieuraad, etc.) 
aandacht; De reacties op voorstellen van de Corrunissie zullen evenzeer verschillend zijn, 
afhankelijk van de belangen waaraan de valaninisters prioriteit wensen te geven. 

Een tweede punt van belang is het feit dat, in verband met de verschillende beleidsoogmerken 
ook meerdere Directoraten-Generaal bij de formulering van de Conunissievoorstellen befrok-
ken zijn. Op dit moment is voor wat betreft de onderhavige problematiek te wijzen op de 
volgende Directoraten-Generaal: 

— Industrie (DG ILI); 
— Concurrentie (DG IV); 
— Werkgelegenheid, Arbeidsverhouclingen en Sociale Zaken (DG V); 
— Milieuzaken, Nucleaire Veiligheid en Civiele Beschenning; 

(DG XI); 
— Consumentenbeleid (DG )0CIV). 

Deze meervoudige betroldcenheid leidt tot een ruime verscheidenheid in invalshoeken, 
benaderingswijzen, tecludeken en beleidsopties. 7  

Voorts heeft juist op het gebied van de productwetgeving de `comitologie' haar ruimste 
ontplooiing gevonden. Er bestaan vele tientallen Permanente, Wetenschappelijke en 
Raadgevende (vertegenwoordigers van belangengroepen) Comites, wier adviezen een bepaalde 
rol spelen bij de formulering van de wetgevingsvoorstellen. Verder kent dit wetgevingsterrein 
nog bijzondere besluitvonningsprocedures, ontleend aan de landbouwsector, ten aanzien van 
de wijzigingen en aanpassingen van de diverse relevante richtlijnen. 

De Commissie is gemachtigd een richtlijn van de Raad te wijzigen, indien en voorzover zij 
daartoe toestemming heeft ontvangen van een tomite tot aanpassing van de richtlijn aan de 
huidige stand van de techniek'. Wanneer dit Comite niet alckoord gut met een Conunissie-
voorstel, dient de gewone procedure te worden gevolgd en beslist derhalve de Raad. Van de 
29 uitvoeringsrichtlijnen zijn er 4 vastgesteld door de Raad, waarschijnlijk na een negatief 
advies van het betroklcen Comite. Dergelijke Comites zijn samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de lidstaten. Aan het systeem ligt de gedachte ten grondslag dat de onderhavige 
materie noodzakelijk in een permanente staat van verandering verkeert. 

Daamaast trachten de administraties van de lidstaten, de 66n wat nadrukkelijker dan de ander, 
de voorgestelde ontwerp-teksten geamendeerd te lcrijgen in een hen meer convenierende zin. 

eDeze keuze is mede beslissend voor de vorm van de gekozen wetgevingstectmiek: deze moet irnmers sporen 
met de rechtsbasis, waarop de keuze viel. 

'De opstellers van het Verdrag geven er blijk van zich daarvan bewust te zijn. Zij vonden het bijv. nodig 
te benadrukken dat 'de eisen terzake van milieubescherming een bestanddeel vormen van de andere takken van 
Gemeenschapsrecht' (art.130 Rlid 2.1aatste volzin). 
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Hieronder wordt hierop nader ingegaan. Het resultaat is een (vaak politiek geInspireerde) 
compromis-tekst, die niet altijd uitmunt door helderheid en consistentie. Dit zal de omzetting 
in nationaal recht bepaald niet vergemakkelijken. 

Wetgevingstechnieken 

Een onderzoek naar de onderlinge sarnenhang van de geselecteerde richtlijnen, leidt tot de 
vraag naar de gevolgde wetgevingstechnieken in EG-kader. Men kan een viertal 'technieken' 
onderscheiden: 

a. een algemene richtlijn die de standaard-voorschriften bevat tezamen met een reeks 
specifieke richtlijnen die alle op een specifiek onderwerp zijn gericht, voor het overige 
verwijzend naar de algemene richtlijn 8; 

b. een standaardrichtlijn die continue up-to-date gehouden wordt volgens de boven aange-
duide procedure via een Comite tot aanpassing aan de huidige stand van de techniek 9 . 
Het hier bedoelde type richtlijnen omvat ongeveer 25% van de totale selectie. Opgemerkt 
kan worden dat de Nederlandse uitvoeringspraktijk met steeds systematisch de clustering 
(door de Gemeenschap) heeft gevolgd. 1°  

c. Als derde categorie kan worden onderscheiden een verzameling van generieke en 
specifieke richtlijnen die dezelfde soort producten tot voorwerp hebben." Deze categorie 

8Tussen beide soorten richtlijnen bestaat een overeenkomstige verhouding als tussen een wet en een AMvB. 
Dit systeem is gevolgd bij de richtlijnen ex art. 118 A. Deze vormen tezamen een cluster, gericht op een doe!: 
de veiligheid op de `werkvloer' ten behoeve van een doelgroep: de werknemers. Het valt op dat de 
nonnstellingen met bijzonder nauwkeurig zijn. Er wordt gesproken van `voldoende veilig', `voldoende stevig', 
`voldoende duidelijk'. De kemvraag: "wat is `voldoende?", wordt met (altijd) beantwoord. Veelal echter treft 
men technische specificaties aan ten aanzien van hetzelfde onderwezp in andere richtlijnen, bestemd om het vrij 
verkeer van (de onderhavige) goederen veilig te stellen. 

90ok deze richtlijnen vormen tesamen met de wijzigingsrichtlijnen een samenhangende cluster. Men kan 
zeggen dat elke wijziging de standaardrichtlijn weer reproduceert. Voorbeelden hiervan zijn: 
— Richtlijn 67/548 van 27 juni 1967 inzake de indeling, de verpaldcing en het kenmerken van gevaarlijke 

stoffen [PB L 196/1 dd. 16.08.1967]; 
— Richtlijn 88/379 van 7 juni 1988 inzake de indeling, de verpaldcing en het kenmerken van gevaarlijke 

preparaten [Pb L 187/14 dd. 16.07.1988]. Deze richtlijn heeft enkele specifieke richtlijnen vervangen: 
— Richtlijn 73/173 (oplosmiddelen) en wijzigingsrichtlijnen 
— Richtlijn 77/728 (verven, vemissen, drukinkten etc.) en wijzigingsrichtlijnen; 
— Richtlijn 76/769 van 27 juni 1976 inzake de beperlcing van het op de markt brengen en van het gebruik 

van bepaalde stoffen en preparaten [Pb L 2622/201 dd. 27.09.1976]. 

IcTerzake van R1 76/769: nu eens de Wet Milieugevaarlijke stoffen, dan weer de Warenwet. 

"Vaak zijn de specifieke richtlijnen van oudere datum dan de generieke, die de eerstgenoemde veelal 
overlappen. In de meeste gevallen worden de specifieke richtlijnen als 'leges speciales' beschouwd, maar met 
duidelijk is of de diverse regelingen precies op ellcaar aansluiten. Voorbeelden hiervan zijn de reeds genoemde 
richtlijnen betreffende: 
— liften en hef- en hijswerktuigen voor goederen en/of personen; 
— levensrniddelen-additieven. 
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wordt op zijn beurt weer ingehaald door algemene richtlijnen. I2  Deze laatste richtlijnen 
geven vonn aan het zogeheten `nieuwe beleid', de doorvoering van de 'Cassis de Dijon'-
doctrine, ook wel het beginsel van 'weclerzijdse erkenning' genoemd. De bedoeling 
hiervan is dat van verdere harmonisatie Ican worden afgezien en wanneer de lidstaten over 
en weer ellcaars normstellingen (ook al wijken die onderling af) erketuten en accepteren. 
Daartoe zullen ze niet bereid zijn, zolang niet alle in het verkeer gebrachte goederen aan 
voldoende veilige, door alle lidstaten als zodanig erkende, en op betrouwbare manier 
gehandhaafde, normen lcunnen voldoen. 

d. Tenslotte een restcategorie van solitaire richtlijnen die betreldcing hebben op bijzondere 
onderwerpen: goede laboratorium-pralctijken, dierproeven, gemodificeerde micro-organis-
men. 

Een substantieel aantal richtlijnen komt per saldo terecht bij standaard-specificaties, 
normstellingen en parameters. In een groot aantal gevallen blijkt de communautaire wetgever 
dew niet zelf te willen vaststellen, maar verwijst daarmee, daaraan in principe a priori 
juridische geldigheid verlenend, naar geharmoniseerde (nationale) normen, dan wel naar de 
besluiten van intemationale normalisatie-instituten en -instanties, zoals ISO, IEC/CEI, CEN, 
CENELEC of naar besluiten van de OESO of de Codex Alimentarius. Tenslotte went met 
betrelcking tot algemene productveiligheid, beslissende waarde gehecht aan de vaststellingen 
en beslissingen van het collectief van onafhankelijke keuringsinstanties (door de nationale 
overheden aangewezen), I3  

2. Complicaties 

Zoals alle wetgeving is ook de conununautaire wetgeving onderworpen aan een historisch 
proces van verandering. In de periode die door de selectie wordt bestreken, zijn de ontwikke-
lingen wel erg snel gegaan. In 1986 en in 1992 werd het E(E)G-Verdrag substantieel 
gewijzigd: institutioneel met betrekking tot de besluitvorming en ffinctioneel ten aanzien van 
de onderwerpen waarvoor de Gemeenschap bevoegd is. Hoe dan ook zal de 
Intergouvemementele Conferentie (IGC) in 1997 met nieuwe — al dan niet verrassende — 
wijzigingen en aanvullingen komen. Ook binnen de Conunissie treden regelmatig wijzigingen 
op. Deze resulteren vaak ook in herschildcingen van het ambtenarenapparaat, gepaard gaande 
met herverdeling van taken." 

nRI 92/59 inzake algemene productveiligheid, RI 93/42 betreffende medische hulpmiddelen en RI 93/43 
inzake levensmiddelenhygiene. 

"Daardoor blijft de normstelling in laatste instantie open en moet de justitiabele op eigen gelegenheid zien 
te achterhalen waaraan hij is gebonden. (Publicatie in het PublicatiebladEG vindt soms plaats. Men zie RI 73/23 
laagspanningsrichtlijn'). 

"Zo vormde consumentenbescherming (DG )(my) tot voor kort nog een onderdeel van de taak van DG 
XL De uitbreiding (en dus herschiklcing van taken) heeft te maken met het feit dat de benoemingen van Al (DG) 
en A2 (Dir)-ambtenaren politieke benoemingen zijn, naar evenredigheid verdeeld over de lidstaten. Bij een 
groeiend aantal lidstaten zal, om die reden al, een groeiend aantal DC's kunnen worden verwacht 
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Sinds 1972 werd er een consumentenbeleid ontwikkeld alsmede een milieubeleid, aanvankelijk 
alleen als randvoorwaarde voor het vrij verkeer van goederen. Gaandeweg Icregen deze 
terreinen een meer zelfstandige ftmctie. Het consumentenbeleid bood de gelegenheid om de 
oorspronkelijke 'sellers-market' meer in evenwicht te brengen door de vraagzijde meer 
gewicht te verlenen. Het milieubeleid tendeert meer en meer in de richting van de 
bescherming van 'global commons' en de uitvoering van multilaterale milieuverdragen. 

In recentere perioden is een nieuw belang opgekomen in samenhang met de `globalisering': 
de compatibiliteit van nieuwe (vooral elektronische) producten. 

Tenslotte werden in de GATT 1994/WTO bepalingen opgenomen met betreldcing tot 
`technische handelsbelemmeringen'. Het handhaven van (te) hoge technische specificaties en 
minimum-normen hebben, zo al Met de bedoeling, dan toch het effect van marktbescherming 
tegen producten uit ontwikkelingslanden en het voorkomen van sociale dumping. De in de 
GATT gestelde eis luidt nu dat de specificaties `objectief noodzakelijk' moeten zijn. De kans 
bestaat dat hier en daar de technische minimum-normen van de Gemeenschap voor GATT-
panels zullen worden aangevochten. 

De verschuivingen binnen de administratie, de veranderingen in de besluitvorming, de accent-
verlegging voor wat betreft de (politieke) oogmerken, kumien een belemmering vonnen voor 
de opbouw en handhaving van een consistent geheel van onderling samenhangende EG 
wetgeving. Men `wisselt gemaldcelijk van spoor'. 15  

Bepaalde substanties spelen een rol in meer dan een context. Deze wetgevingen hoeven met 
noodzakelijk samen te lopen. Voor een deel is deze wetgeving van extra-communautaire huize 
(OESO, VN, multilaterale verdragen). 

Voorts plegen bepaalde voorzieningen de belangen van meerdere doelgroepen te beschermen: 
werlatemers, consumenten, algemeen publiek, dan wel van het milieu. Ten behoeve van een 
of meer van die groepen of belangen kan aparte wetgeving bestaan waarin het in de 
eerstbedoelde voorzieningen geregelde onderwerp weer wordt meegenomen (en wellicht anders 
geregeld). 

3. Het Europese Hof van Justitie 

Het Hof van Justitie kan op drie manieren een rol spelen. Het Hof kan eerstens een richtlijn 
(of delen ervan) ongeldig verklaren. I6  Een dergelijke uitspraak zal op de eerste plaats de 
instellingen van de Gemeenschap regarderen, die immers voor de taak staan opnieuw een — 

IsZo bestaan er twee verschillende clusters met betreldcing tot gevaarlijke stoffen c.q. gevaarlijke preparaten, 
zolang indeling, verpalcking en kenmerking aan de orde zijn. Beide categoriedn vloeien samen bij de volgende 
stap: de handel en het gebruik van gevaarlijke stoffen en preparaten. Aanvankelijk gold slechts een richtlijn voor 
elelctrische liften, later werd het toepassingsgebied van deze richtlijn uitgebreid met oleo-elektrische en 
hydraulische liften 'omdat er geen reden was deze er buiten te laten'. 

200. 
16Zie zaak C-219/91 van 25.01.1994, Angelophann GmbH, ter zake van R1 90/121/EEG, Jur.Hvj. 1994, I- 
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nu geldige — richtlijn vast te stellen. In casu ging het om een verbod van de chernische stof 
OHP in cosmetische producten. Dat verbod bleek ongeldig. Verdere toepassing van de 
implementerende wetgeving (handhaving van het verbod) zou evenwel met ingang van de 
datum van de uitspraak orunogelijk zijn geworden. Overtredingen van het verbod zijn niet 
strafbaar. 

Voorts kan het Hof een interpretatieve uitspraak doen, bijvoorbeeld ter zake van de strelcking 
of reikwijdte van een richtlijn (gut deze alleen over gevaarlijke stoffen of ook over 
gevaarlijke preparaten?). Een dergelijke uitspraalc is mede bepalend voor de implementatie. 
Nationale uitvoeringswetgeving moet, indien er spralce is van strijdigheid met de uitspraalc, 
worden aangepast. 

Tenslotte lcan het Hof op aangeven van de Commissie ex art. 169 EG een uitspraak doen over 
het al dan niet correct zijn van een concrete uitvoering. Kort en goed: de transformatie van 
richtlijnen in het nationale recht kan nooit als definitief beschouwd worden. Het Hof van 
Justitie Uri steeds voor verrassingen zorgen. 

Van de bier geselecteerde en onderzochte richtlijnen zijn er 24 voorwerp van een geding 
(geweest) voor het Hof van Justitie. Sommige richtlijnen zijn meerdere malen voorwerp van 
een geding geweest. Het aantal op de ml geplaatste zaken bedraagt 30, waarvan 25 ex art.169 
EQ. Een belangrijk aantal zaken wacht nog op afdoening. Wat betreft de bij dit onderzoek 
betrolcken landen werden er geen zaken aangesparmen tegen: Nederland, Zweden, Groot-
Brittannid. Echter wel tegen Duitsland 3 (1), Franlcrijk 1 (0), Italie 7 (5). 

Wat de overige lidstaten aangaat zijn Luxemburg en Griekenland ieder den maal partij 
geweest, Spanje twee maal, Portugal vijf maal en Belgid vier maal. Van de genoemde 30 
uitspraken zijn CT elf in ieder geval nog niet gepubliceerd. ES zaak tegen Duitsland (C-
256/92) is gedindigd met een 'Order' dat het geven van een beslissing niet (meer) noodzake-
lijk was. 

Van de uitspraken tegen de lidstaten the voorwerp van dit onderzoek zijn, en waarvan de tekst 
inmiddels wad gepubliceerd, te weten Duitsland (1), Frankrijk (0) en Italie (5), hebben er drie 
alleen van doen met terrnijnoverschrijding. In den geval klaagde Italie over bijzondere 
moeilijIdieden bij de implementatie van de betrokken richtlijn (R1 93/67).' 7  

Uiteindelijk werden er drie zaken aangetroffen waarvan de uitspraak een nadere bestudering 
waard is: 

1. Zaak 208/85, Commissie tegen Bondsrepubliek Duitsland, dd. 14.10.1987. Jur.HvJ, 1987 
p. 4059. Implementatie van RI 79/831/EG houdende zesde wijziging van richtlijn 
6715481EEG. Deze richtlijnen werden uitgevoerd door middel van: 

"Zaak C-238/95 ro 6: De Italiaanse regering betwist niet dat de richtlijn nkt bizmen de gestelde termijn is 
omgezet. Zij legt uit, dr. de vertraging te wijten is aan moeilijkheden bij de omzetting van de richtlijn en betoogt 
dat deze toch zo spoedig mogelijk in Italiaans recht zal worden omgezet. Volgens vaste rechtspraak kan een lid-
staat zich niet ten exceptieve beroepen op nationale bepalingen, praktijken of situaties ter rechtvaardiging van 
de niet-nakoming van door een richtlijn voorgeschreven verplichting of termijnen. 
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a. Chemikaliengesetz 
b. Verordnung aber gefdhrliche Arbeitsstoffen (alleen geldend voor industriele gebruikers) 
c. technische Regeln zur Verordnung aber gefahrliche Arbeitsstoffen 

De onder c genoemde technische Regeln zijn op zichzelf niet juridisch bindend, tenzij de 
onder a of b genoemde tekst uitdrulckelijk ernaar verwijst. Uitvoering van bepaalde 
onderdelen van de richtlijn door middel van de technische Regeln alleen, wordt als 
onvolledige uitvoering  beschouwd." 

2. Zaak 429/85, Commissie tegen Italiaanse Republiek dd. 23.02.1988, Jur.HvI1988, p. 849. 
1mplementatie van R1 79/831 houdende zesde wijziging van richtlijn 67/548.. 

Deze richtlijn werd uitgevoerd bij Presidentieel Decreet nr. 927 van 24.11.1981. De in 
de richtlijn toegestane uitzondering werd (te) breed uitgemeten doordat ook Importeurs' 
gebruik konden maken van de uitzondering in plaats van alleen `fabrikanten' (art. 8 lid 
1 van de RD. De Italiaanse partij beriep zich op de notulen van de Raadsvergadering 
waarbij de richtlijn was goedgekeurd. Het Hof verwierp dit beroep omdat de 
Raadsnotulen niet tegen de klaarblijkelijke tekst van de richtlijn kunnen worden 
tegengeworpen. Uitvoering in de geest van de richtlijn moge dan mogelijk zijn, maar 
berust alsdan op niets anders dan een administratieve praktijk en naar vaste rechtspraak 
vormen administratieve praktijken geen correcte uitvoering van een richtlijn." 

3. Zaak C-182/94, Conunissie vs Italiaanse Republiek 
dd. 01.06.1995, Jur.HvJ 1995, P.  1-1469 1mplementatie van R1 89/392 en 91/368. 

"Ro 22: "Zonder dat behoeft te worden onderzocht of de technische Regeln waarop de Duitse regering zich 
beroept, inderdaad een verbod bevatten als neergelegd in artikel 16.1id 2. sub f, van de richtlijn - wat de 
Commissie betwist -. kan worden vastgesteld dat de enige bepaling in de Verordnung a ber gefdhrliche 
Arbeitsstoffe, waarin naar de technische Regeln wordt verwezen, slechts verplichtingen voor de werkgevers bevat 
op het gebied van de veiligheid, de arbeidsgeneeskunde en de hygiene bij gebruik van deze stoffen. Zij heeft dus 
geen betreldcing op het kenmerken, waarom het hier gaat. Eveneens van belang is Ro 28: "De Commissie verwijt 
de Duitse regering deze laatste bepaling [betreffende waarschuwingssymbolen] met in de nationale regeling te 
hebben overgenomen." Ook: Ro 29. "De Duitse regering houdt staande dat dit onderdeel van de richtlijn is 
geregeld in eerdergenoemde technische Regeln. Niet valt vol te houden dat de richtlijn door deze technische 
Regeln naar behoren in het nationale recht wordt omgezet. In de voormelde Duitse verordening wordt irruners 
in zoverre met aan deze regels gerefereerd, zodat zij juridisch geen betekenis hebben". 

I9Ro 8: "De Italiaanse regering erkent weliswaar dat de nationale bepaling fonneel niet in overeenstemming 
is met de richtlijn, doch zij stelt dat de vrijstelling tot importeurs is uitgebreid op grond van de verklaring van 
de Raad - opgenomen in de notulen van de vergadering tijdens welke de richtlijn is goedgekeurd - waarin zowel 
de fabrilcant als de importeur worden genoemd, en wel om elke discriminatie tussen hen te vennijden. Ook van 
belang is Ro 9: "Dienaangaande zij opgemerkt dat een argument dat is gebaseerd op een verklaring van de Raad 
geen rechtvaardiging kan opleveren voor een uitlegging die verschilt van de bewoordingen zelf van artikel 8.1id 
1, vierde streepje van de richtlijn. Eveneens Ro 10. "Ten opzichte van deze bepaling houdt artikel 8 van decreet 
927 een met door de gemeenschapswetgevergewilde uitbreiding in van de in de richtlijn voorziene uitzondering. 
Als laatste relevante overbrugging Ro 12: "OpgemerIct zij dat zulks met meer is dan een achninistratieve pralctijk 
en dat volgens vaste rechtspraak van het Hof dergelijke pralctijken, die naar hun aard volgens goeddunken van 
de aciministratie ktumen worden gewijzigd, met te beschouwen zijn als een geldige uitvoering van de verplichting 
die krachtens artikel 189 EEG-verdrag rust op de Lid-staten tot wie de richtlijn is gericht". 
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Bovengenoemde richtlijnen waren niet Wier de fatale datum in nationale wetgeving omge-
zet. De Italiaanse partij verdedigt zich met de opmerlcing dat inmiddels twee nieuwe 
wijzigingen waren goedgekeurd. Het had volgens Italie geen zin wetgeving te 
implementeren die op dat moment al niet meer geldig was. 

Het Hof verwierp het verweer: ". . het feit dat de Gemeenschapsinstellingen wijzigingen 
in richtlijnen aanbrengen, (kan) de lidstaten niet ontslaan van de verplichting zich binnen 
de gestelde tennijn naar die richtlijnen te voegen". 

Naast de serie uitspraken ex art. 169 EEG zijn er een vijftal zalcen aanhangig gemaalct ex am. 
177 en 173 EG. Daarvan zijn 2 zaken nog niet beslist (t.a.v. RI 92/85); heeft eat zaak 
betrelddng op de prerogatieven van het Parlement eat claim die overigens werd afgewezen. 
(t.z.v R1 91/219 en 91/220). 

Eon 7,21c,  Frankrijk vs Conunissie EG, C-41/93, heeft betrelcking op het besluit van de 
Commissie tot machtiging van de Bondsrepubliek Duitsland verder te gaan dan de richtlije 
voorschrijft, op grond van art. 100 A, lid 4. Franlcrijk valt het besluit van de Conunissie aan, 
omdat deze onvoldoende zou hebben vastgesteld of aan de voorwaarden die het Verdrag stelt, 
is voldaan. Het Hof stelt Frankrijk in het gelijk en vemietigt het besluit. Op dat moment werd 
de Disuse implementatie c.q regeling strijdig met het Verdrag.' Nadat de inhoud en het doel 
van artikel 100A, lid 4. In de eerste drie alinea's kort worden beschreven, worden in de vierde 
alinea van het tweede deel van het besluit van 2 december 1992, getiteld `beoordeling', alleen 
de inhoud van de Duitse maatregel en de gevaren van PCP aangegeven, waama in de 
volgende alinea wordt vastgesteld, dat de in de Duitse regeling bepaalde grens lager ligt en 
dat deze veiligheidsmarge uit hoofde van de vereisten van artikel 100 A gerechtvaardigd is. 
Vervolgens wordt, na eat verwijzing in de zesde en de zevende alinea naar de verplichting 
om richtlijn 93/173 na due jaar opnieuw te bezien, in de achtste alinea van de beslissing 
vastgesteld dat het Duitse besluit een belemmering voor de handel vormt. Tenslotte 
concludeert de Commissie in de negende alinea, dat de Duitse regeling aan de vereisten van 
artikel 100 A,lid 4, tweede alinea, voldoet. Ook: "De Conunissie heeft zich er dus toe beperkt 
in algemene bewoordingen de inhoud en het doe van de Duitse regeling weer te geven en te 
stellen, dat deze verenigbaar is met artikel 100 A, lid 4, zonder de juridische en feitelijke 
gronden toe te lichten, waarom volgens haar in casu was voldaan aan alle door artikel 100 A, 
lid 4, gestelde voorwaarden". 

20R1 91/173 

2111.o 34: "Volgens vaste rechtspraak vereist de in artikel 190 neergelegde motiveringsplicht, dat alle 
betrokken handelingen een uiteenzetting van de redenen bevatten op grond waarvan de instelling ze heeft 
vastgesteld, zodat het Hof zijn toezicht kan uitoefenen en de Lidstaten en de belanghebbenden de voorwaarden 
kennen waaronder de gemeenschapsinstellingen het Verdrag hebben toegepast." 
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Van meer praktisch belang is de zaak C-187/84, Caldana, dd.26.09.1985. Jur.HvJ. 1985, p. 
3013. De R1 67/548 inzake indeling, verpalcking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen 
spreelct in de tekst behalve van gevaarlijke stoffen ook van `gevaarlijke preparaten'. In een 
strafzaak lcwarn de vraag aan de orde of RI 67/548 zich inderdaad ook over `preparaten' 
uitstrelcte. Rechter, intervenienten, en partijen bleken eensgezind in de mening dat dit Met het 
geval was. 

4. Samenvatting en conclusies 

Warmeer we het voorafgaande nu confronteren met de onderzoeksvragen (mutatis mutandis), 
dan komen we tot de volgende uitkomsten: 

1. Welke systematiek bestaat er ten aanzien van de productregelgeving? 

Van een stricte systematiek kan moeilijk worden gesproken. 

A. De Gemeenschap is op het terrein van de productregelgeving met volledig autonoom. Zij 
heeft rekening te houden met de besluitvoming in, onder meer: 
— GATT/WTO (technische handelsbelenuneringen) 
— de FAO/WHO (Codex Alimentarius, levensmiddelen-additieven) 
— de ECE (veiligheidsnormen motorvoertuigen) 
— de OESO (kwaliteits-criteria handelsproducten) 
— multilaterale (milieu-)verdragen, o.a. Protocol van Montreal; ozonlaag. 

B. De besluitvorming is met consistent: 

— De wetgeving is gebaseerd op verschillende rechtsbases, die ieder htm eigen procedure 
voorschrijven. Met betreldcing tot de bier gehanteerde selectie van richtlijnen kwamen er 
vijf verschillende artikelen aan de orde (am. 100, 100 A, 118 A, 130 S, 235). Daamaast 
wordt ook art. 43 (landbouw) op ruime schaal gehanteerd. 
— De uiteindelijk beslissende instantie, de Raad van Ministers is niet homogeen. De 
besluiten worden genomen door valaninisters met steeds andere portefeuilles (Milieuraad, 
Tran.sportraad enz.); 
— In de ontwerp-fase zijn een groot aantal actoren, met uiteenlopende belangen actief: 
1. de administratie van de Conunissie 
2. de Permanente, Wetenschappelijke, of Raadgevende Comites 
3. de nationale administraties 
4. het `maatschappelijk middenveld', rechtstreeks dan wel via de nationale adrninistraties 
5. het COREPER (op voorhand) 
— Na de vaststelling van ontwerp-richtlijnen wordt conunentaar geleverd en invloed 
uitgeoefend door: 
1. het Europees Parlement (en via dit weer door het `maatschappelijk middenveld') 
2. het Economisch en Sociaal Cornite 
3. het Comite van de Regio's (Met onbelangrijk i.v.m. handhaving) 
Onder die omstandigheden is het uiteindelijke resultaat van het oorspronkelijk ontwerp 
nagenoeg onvoorspelbaar. 
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C. De Gemeenschap poogt met de productwetgeving een aantal verschillende en deels 
tegenstrijdige beleidsdoelen te dienen: 
— het vrij verkeer van goederen 
— het mededingingsbeleid 
Daamaast hebben zich tot aparte sectoren ontwildceld: 
— het consumentenbeleid 
— het milieubeleid 
— het sociaal beleid (arbeidsmilieu) 
De diversiteit van doeleinden roept ook een diversiteit van doelgroepen op, alsmede een 
varieteit van benaderingswijzen en aangrijpingspunten. Birmen dit geheel treedt een 
gestadige verschuiving op: van het economisch belang (vrij verkeer van goederen) naar 
het sociale belang (voorkomen van sociale dumping); van het generieke naar het 
specifieke (aparte beleidssectoren en binnen die sectoren aparte doelgroepen). Een en 
ander leidt in principe tot een vermeerdering van regelgeving. 

D. Het Gemeenschapsrecht dekt niet het hele veld. De Communautaire regelgeving beperIct 
itch meestentijds tot (zo hoog mogelijke) minimum-normen. De Europese Alcte heeft de 
lidstaten expliciet bevoegd verklaard (art. 100 A, lid 4, art. 118 A, lid 3 en art. 130 T, 
v.w.b. milieunormen) autonome wetgeving voort te brengen waarin strengere normen 
worden aangelegd, eventueel indruisend tegen de belangen van de Gemeenschappelijke 
markt. Deze autonome nationale wetgeving (afhankelijk van de schaal waarop die voor-
komt) genereert op haar beurt weer hannonisatie-pogingen van de Gemeenschap zoals 
de hele hannonisatieproblematiek is ontstaan uit de aanwezigheid van (onderling afwij-
kende) autonome nationale wetgeving. 

E. De materie zelf is instabiel. De door de Gemeenschap en de lidstaten met fmanciele 
middelen en wetgeving ondersteunde technologische innovatie levert naar verwachting 
een constante stroom nieuwe producten op met veelal nieuwe risico's, die niet altijd 
onmiddellijk duidelijk zijn (lange termijn). De bestaande wetgeving zal Met in alle 
gevallen toereikend zijn. Met name voor nieuwe bioteclmologische procedes zal 
vermoedelijk nieuwe wetgeving moeten worden ontwildceld. 

2. Doen zich in de Gemeenschap knelpunten voor die overeenkomen met in Nederland 
gesignaleerde lozelpunten? 

Het antwoord moet bevestigend luiden. 

A. Verschillende competenties 
a. De diversiteit aan beleidsopties brengt ook een diversiteit van Directoraten- Generaal 
in het geweer. In het voorgaande werden een vijftal D-G's gesignaleerd die bij de pro-
ductwetgeving betroldcen (cumen) zijn. 
b. Parallel aan de uitbreiding van de Gemeenschap neemt ook het aantal D-G's toe. Dit 
leidt tot herhaaldelijke herverdeling van taken en competenties. Sinds 1985 is het aantal 
lidstaten met 50% toegenomen en hebben er twee ingrijpende Verdragswijzigingen plaats 
gevonden. 
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B. Verschillende beleidsterreinen. 
Zowel de producten als de doelgroepen kunnen voorwerp zijn van verschillend sectorieel 
beleid. Elk van die sectoren heeft zijn eigen wetgeving. Deze regels lcunnen elkaar over-
lappen en hoeven niet altijd geheel overeenkomstig te zijn. 

C. Verschillende wetgevingsstechnieken. 
Ook binnen het beleidsveld `productveiligheid' zijn verschillende "auteurs" actief en volgt 
men verschillende wetgevingstechnieken. Het fenomeen leidt er toe dat op diverse 
plaatsen eenzelfde onderwerp geregeld kan zijn, zonder dat de regelingen onderling 
precies aansluiten. 

Men kan ook van de Gemeenschapsproductwetgeving zeggen dat versnippering, 
ondoorzichtigheid en complexiteit eerder regel dan uitzondering zijn. 

3. Heefi de Gemeenschap daar oplossingen voor gevonden? 

Of men van `oplossingen' mag spreken is met zeker. Wel heeft de Gemeenschap enkele 
`ontsnappingstechnieken' toegepast: 

A. Statische en dynamische venvijzing. 
De meeste moeilijkheden ondervond de Gemeenschap (de Commissie) bij het forrnuleren 
van concrete technische normen. Deze waren immers al in diverse lidstaten door de 
nationale Normalisatie-instituten opgesteld en door de industrie in pralctijk gebracht. 
Wijziging van normen zou dan belangrijke schade kunnen opleveren. De Commissie, 
voor wie die normen op zichzelf weinig betekenis hadden, zolang ze maar geen aanlei-
ding tot inbreuken op het vrij verkeer van goederen opleverden, was gaarne bereid de 
uitspralcen van Nonnalisatie-ingituten te erkennen, in het bijzonder wanneer het om 
intemationale instanties ging, zoals de ISO, de IEC/CEI, CEN of CENELEC. 
Dat was voor een aantal producten voldoende maar lang met voor . alle. Via consultatie-
en informatieprocedures slaagde de Commissie er in de nationale Normalisatie-instituten 
op een lijn te Icrijgen, waardoor het mogelijk werd naar `geharmoniseerde (nationale) 
normen' te verwijzen. Bovendien werd de lidstaten de ruimte gelaten zelf te bepalen wellc 
type normen zij wilden hanteren. In beide gevallen was het vrij verkeer van goederen 
gewaarborgd. 

B. Het `nieuwe beleid'. 
De Conunissie dacht bevrijd te zijn van de loden last om voor elk product of product-
groep dan wel voor elk specifiek probleemveld (verticale of horizontale harmonisatie-
richtlijnen te moeten concipieren, toen het Hof van Justitie in de zaak 120/78, van 20.02.- 
1979, (Rewe Zentral Ag vs Bundesmonopolverwalltung fir Branritwein, Jur.HvJ, 1979, 
p. 649), zijn 'Cassis de Dijon'-doctrine ontwikkelde. Deze lcwam er op neer dat goederen 
die in de ene lidstaat conform de daar geldende normen waren geproduceerd en legitiem 
in het vrije verkeer gebracht, ook in andere lidstaten moesten worden geaccepteerd, als 
zijnde in ieder geval veilig (genoeg). De Commissaris Davignon, breidde de doctrine van 
het Hof — die alleen maar in casu gold — wat al te snel nit tot alle goederen. Van nu 
af, aldus Davignon (men zie de "Brief van Davignon"), zou op grond van de `wederzijdse 
erkenning' elke inbreuk op het vrij verkeer van goederen (op grond van verschillen in 
normering) tot het verleden moeten behoren. De Commissie had te vroeg gejuicht. Niet 
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elke lidstaat beschilcte over behoorlijke normen die tenminste een minimum aan 
veiligheid garandeerden. De Commissie is toch voortgegaan met het beleid om de 
'wederzijdse erkenning' als norm te stellen, in plaats van communautaire normen te 
ontwildcelen. Dit doel kon alleen bereikt worden door algemeen erkende en gepractiseerde 
normen vast te stellen. Men Ian zeggen dat richtlijn 92/59 (algemene productveiligheid) 
een eerste resultaat is van dat beleid (Na 14 jaar!). De richtlijn verbiedt waar dan ook in 
de Gemeenschap onveilige producten (a.i.e. beneden de algemeen erkende minimum-
standard) voort te brengen, of deze nu bestemd zijn voor export of niet. Eenmaal deze 
basis gegeven, kon men de leer van de 'wederzijdse erkenning' vrijelijk toepassen, zeker 
wanneer de feitelijke normering `geharmoniseerde normen'  wren, resultaat van het 
gezamenlijke beraad van nationale onafhankelijke keuringsinstanties. richtlijn 92/59 damt 
wel de stroom van (anders) nog te verwachten richtlijnen af, maar laat de bestaande 
(specifieke) richtlijnen onverlet. Deze blijven nog van kracht en zullen ook steeds worden 
aangepast. De richtlijn heeft betreldcing op het vrij verkeer van goederen en raakt niet aan 
richtlijnen ex art.118 A die om sociale redenen worden uitgevaardigd. Er is reden om aan 
te nemen dat 'veiligheid' bier ook mede `rnilieuveiligheid' omvat. 

4. Is er sprake van uitvoering die strijdig is met het Europese recht? 

A. Op communautair niveau. 

De Commissie blijkt onzorgvuldig (gebrek aan motivering) te werk te zijn gegaan bij het 
afgeven van een machtiging nn de Bondsrepubliek Duitsland om op grand van art.100 
A, lid 4, autonome wetgeving te produceren, die verder stela dan de Gemeenschapsnor- 
men. 

B. Op lidstaat-niveau. 

Wanneer wordt afgezien van het algemene euvel van tennijn-overschrijding, dan levert 
de hier onderzochte en geciteerde jurisprudentie de volgende strijcligheden op: 
— Uitvoering door middel van administratieve voorschriften; 
— Uitvoering 'in de geest van de richtlijn' (administratieve pralctijk); 
— Niet-implementatie van inmiddels gewijzigde richtlijnen omdat ze al gewijzigd waren; 
— Ongeoorloofde uitbreiding van toegestane uitzonderingen 
— Niet (tijdige) uitvoering omdat de richtlijn in lcwestie (te) moeilijk bleek. 

Sloteonclusie 

De omstandigheden waaronder de Gemeenschapswetgeving inzake producten tot stand komt, 
hebben onvermijdelijk een nadelige invloed op de Icwaliteit ervan. In aatunerking nemend dat 
de lidstaten gehouden zijn, de Gemeenschapswetgeving te implementeren zoals die wordt 
vastgesteld, vormen de kenmerken ervan een negatief uitgangspunt voor het streven op 
nationaal niveau een consistent, transparant en eenvoudig nit te voeren en te handhaven stelsel 
van regelgeving op te bouwen. 
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A. EU-Lidstaten: 

1. Duitsland 
2. Frankrijk 
3. Groot Brittanie 

4. Italie 
5. Zweden 

C. Productaansprakelijkheid 

Deel III 

LANDENOVERZICHT 

B. Verenigde Staten van Amerika (Californie) 



1. DUITSLANDn  

1.1 Weftelijke en bestuurlijke context 

Grondwettelijke structuur 

Duitsland is een federale staat, waar de bevoegdheidsverdeling tussen de bondsregering en de 
deelstaten (Lander) grondwettelijk geregeld is. Ten aanzien van de wetgevende bevoegdheid 
is, voor zover het de implementatie van Europese regelgeving betreft, meestal de bondsrege-
ring verantwoordelijk. Conform Art. 83 van de Duitse Grondwet (Grundgesetz) is de 
uitvoering en de hanclhaving van wettelijke maatregelen echter een zaak voor de deelstaten. 
Deze hebben de vrijheid zowel de instellingen daarvoor aan te wijzen of op te richten als naar 
eigen inzicht procedures op te stellen (Art.84 GG). Waar het om federale wetgeving gaat 
beperkt de rol van de Bondsregering zich tot toezicht. Daarnaast kan aan de deelstaten uitvoe-
ringsbevoegdheden ten aanzien van Bondswetgeving worden gedelegeerd (Art.85 GO). De 
Bondsregering kan evenwel ook eigen uitvoeringsinstanties oprichten en handhaven (Art.87 
GO). Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de douane-administratie en de scheepvaartinspecties. 

Rechtsinstrumenten 

De Duitse wetgever beschikt voor de implementatie van richtlijnen over drie rechtsinstrtunen-
ten: 
1. De wet (Gesetz) .  
2. De verordening (Verordnung) 
3. Ambtelijke circulaires (Verwaltungsvorschrzften, by. technische Regeln) 

ad 1. De wet vergt de goedkeuring (vaststelling) door het Parlement. 
ad 2. De Verordening ontleent haar rechtskracht aan de wet. Zij kan met meer (of indrin-
gender) regelen dan de wet toestaat. 
ad 3. De ambtelijke circulaire, bezit geen rechtslcracht en is niet bindend anders dan voor 
de met de uitvoering belaste lagere instanties. Ook in Duitsland heeft het gebruik van 
circulaires het karalcter van (pseudo)wetgeving gelcregen, hetgeen tot oppositie van de 
kant van de Conunissie heeft geleid. 

22Bronnen: 
— Falke, J., Zentrtun fiir Europaische Rechtspolitik, Bremen. 
— Jescheck, M., Physikal Technische Bundesanstalt, Bonn. 
— Joerges, C., Zentrtun ctir Europaische Rechtspolitik, Bremen. 
— Reich, N., Universitat von Bremen. 
— Fabio, D.; Produktharmonisierung durch Normung und Selbstfiberwachung, Carl Heymanns VerlagKG, 

Köln, Berlin, Bonn, Munchen, 1996. 
— Micklitz, H.-W.; Roethe, T.; Weatherill, S.; Federalism and Responsibility, Graham & Trotman, London, 

1995. 
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Kanselanj-tradities 

De Bondsregering kent zo'n 16 ministeries. Deze zijn nnderverdeeld in min of meer zelf-
standige divisies (Referate), die met een bepaalde taak zijn belast. Binnen deze organisatie-
vorm bestaan er ongeveer 1700 divisies. Het hoofd van een divisie (Referatleiter) is 
persoonlijk verantwoordelijk voor het resultaat. Zowel voorbereiding van wetgeving (inclusief 
richtlijnen) als implementatie berusten bij de zelfde divisie. Tijdens de voorbereidingen blijven 
de divisiehoofden in nauw contact met de deelstaten, die de wetgeving straks moeten uitvoe-
ren en met de (representanten van de georganiseerde) adressaten. Dit laatste om informatie 
te verwerven en om politieke weerstand a priori te verrninderen. 

Bestuudijk/juridisch kader voor product(veiligheids)-regels 

De belangrijkste wetten in Duitsland die bepalingen bevatten ten aanzien van productregelge-
ving zijn de hiervolgende: 
a. Het Gertitesicherheitsgesetz: 
De voomaamste wet op het gebied van productveiligheid is het Geratesicherheitsgesetz. n  
Deze wet valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Werkgelegenheid en 
Sociale Zalcen (Bundesministerium ftir Arbeit und Sozialordnung). Het Geriitesicherheitsgeseiz 
heeft betreldcing op de meeste technische arbeiclsmiddelen, en daarnaast ook op huishoudelijke 
apparaten en televisietoestellen. De normadressaten van de wet zijn niet meer alleen produ-
centen en importeurs, zoals voor de wetswijziging van 28 augustus 1992 24  het geval was, 
maar iedereen die de producten in het verkeer brengt. De wetswijziging heeft er ook toe 
geleid dat de eisen in de wet gesteld niet alleen betreklcing hebben op technische eisen aan 
producten, maar een algemeen vereiste (General/clause!) inhouden ter bescherming van zowel 
de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Zoals met alle Duitse productwetgeving op het 
moment het geval is, wordt in de wetgeving het risico waartegen beschermd moet worden 
centraal gesteld en niet de producten zelf. 

b. Het Lebensmittel und Bedwfsgegensttindegesetz: 
Naast het Geriitesicherheitsgesetz is a in Duitsland nog het Lebensmittel und 
Bedwfsgegenstiindegesetz 25  die onder de verantwoordelijkheid van het Bundesministerium 
fur Gesundheit valt. Onder de wet vallen voomamelijk levensmiddelen, maar ook bepaalde 
gebruiksvoorwerpen. De wet richt zich op tie beschenning van de gezondheid van de 
gebruiker. Hij bevat geen algemene eisen (zoals het Geratesicherheitsgesetz), maar is meer 
een raamwet waar tevens een aantal verbodsbepalingen in staan. In tegenstelling tot het 
Geriitesicherheitsgesetz, wellce het product zelfbetreft, betreft het Lebensmittel und Bedwfsge-
genstiindegesetz de onveiligheid resulterende uit de aanwezigheid van bepaalde stoffen. 
Ondanks deze afbakening is vaak niet duidelijk onder welke wet .een bepaald product valt. 

23Gesetz iiber teclanische Arbeitsmittel (Geratesicherheitgesetz)van 24 juni 1968 (Bundesgesetzblatt I pag. 
717). 

24Zweite Gesetz zur Anderung der GSG 28/8/1992 (BGB1. I S. 1564). 

25Gesetz abet den Verkehr mit Lebensmittel, Tabalcserzeugnissen, Kosmetische Mitteln und sonstigen 
Bedarfsgegensfainden, van 15 augustus 1974, Bundesgesetzblatt 1,1946. 
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Twee andere wetten die een kader vormen voor nationale wetgeving en EG-richtlijnen ten 
aanzien van productwetgeving zijn het Chemikaliengesetz en het Bundesimmissionsschutzge-
setz. Het ontstaan van het Chemikaliengesetz is terug te voeren op de EG-richtlijn 67/548 over 
gevaarlijke stoffen, maar de wet is &arm het kader geweest voor ongeveer 15 andere 
richtlijnen, enkele daarvan waren wijzigingsrichtlijnen ten opzichte van de EG-richtlijn 
67/548. Het Chemikaliengesetz valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Het Bundesimmisionsschutzgesetz, waaronder veel 
Europese milieuwetgeving is geimplementeerd, valt onder de verantwoordelijkheid van het 
Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 

De hierboven genoemde wetten zijn dus voomamelijk kaderwetten die de specifieke regulering 
overlaten aan secundaire wetgeving. Daartoe worden dan verordeningen opgesteld. Ten 
aanzien van enkele productgroepen, waarvoor nog geen normering of standaardisering bestond 
voor de Europese regelgeving, en die moeilijk in een van de kaderwetten in te passen waren, 
zijn aparte wetten aangenomen. Voorbeelden van deze wetten zijn het Bauproduktengesetz, 
het Arzneimittelgesetz en het Medizinproduktegesetz. 

Een wet die de structuur van de Duitse wetgeving zal gaan veranderen is het Produktsicher-
heitsgesetz ter implementatie van de EG-richtlijn 92/59 (algemene productveiligheidsrichtlijn). 
De wet zal onder de verantwoordelijIcheid van het Ministerie van EZ vallen. Op het moment 
ligt het ontwerp bij de Bundesrat, waar de deelstaten in vertegenwoordigd zijn. 26  De wet 
wordt als het ware de rechtsgrond waarop consumenten aanspraken ktumen baseren wanneer 
er onveilige producten op de markt worden gebracht. Hij grijpt verder amper in op de 
systemen voor productwetgeving zoals die in de andere wetten staan. Bovendien staan de 
andere wetten als specifieke wetgeving boven het Produktsicherheitsgesetz. De grootste 
verandering van de wet met betrelcking tot productwetgeving is een verplichting voor de 
adressaten van de wet om een onveilig product dat al op de marIct is gebracht, terug te nemen 
ter reparatie of vervanging. Verder worden mogelijlcheden geschapen om onrechtmatig gebruik 
van CE-certificaten te bestraffen. 

Standaardisatie en normalisatie 

In de regelingen die worden getroffen ter uitvoering van het Gertitesicherheitsgesetz wordt 
intensief gebruik gemaakt van standaarciisatie en normalisatie. Het Ministerie van Werkgele-
genheid en Sociale Zaken geeft voorschriften uit waarin standaarden stun aangegeven. Deze 
geven een idee van de productmaatstaven die aangehouden moeten worden. Door voortdurend 
supplementen en correcties bij te voegen wordt de lijst up to date gehouden, zodat technische 
ontwildcelingen niet vertraagd worden door strilcte of verouderde productstandaarden. Deze 
standaarden bestaan voomamelijk uit DIN- en VDE- 27  nonnen en arbeidveilig-
heidsregelingen. De ondememer dient vervolgens zelf na te gaan of een bepaald product aan 
de normen voldoet. 

'Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Sicherheitsanforderungen an Produlcte und zum Schutz der CE-
Kennzeichung (29/11/1995). 

27Het Deutsche Institut fiir Normung en het Verband Deutscher Elelctroniker. 
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Ten tweede is het mogelijk om door middel van keuringen een GS-teken of een CE-certificaat 
te verkrijgen. De certificering middels een GS-merkteken (gepriifte Sicherheit) vestigt het 
`weerlegbare' vermoeden dat een product aan de voorschriften van het Gerdtesicherheitsgesetz 
voldoet. De certificering middels GS-merk-teken is op vrijwillige basis. Dit in tegenstelling tot 
producten die moeten voldoen aan de CE-normen, waarvoor certificering verplicht is voor de 
desbetreffende producten. Deze keuringen worden verricht door een hele reeks van 
privaatrechtelijke keuringsinstanties en enkele overheidsinstanties. n  

Onderscheid tussen de verschdlende levensfasen van producten 

Voor producten die onder het Gerdtesicherheitsgesetz vallen, geldt dat zij niet meer onder de 
wet vallen als ze eenmaal op de marlct zijn gebracht, behalve voor producten waarvoor een 
speciale Beobachtungspflicht geldt voor degene die het product op de marlct gebracht heefl. 
Ten aanzien van producten waarvan het gebruik of het uit de marIct nemen gevolgen heeft 
voor het milieu, is het Ministerie voor milieu verantwoordelijk vanaf het moment dat de 
producten op de marlct gebracht zijn. Voor producten die nog onder het Gerdtesicher-
heitsgesetz vallen als ze in het verkeer gebracht zijn, is het niet duidelijk of de controle daarop 
dan onder het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zalcen vat of onde7 het Ministerie 
voor milieu, of wanneer de verantwoordelijkheid overgaat van het ene op het andere. 

1.2 Implementatie van (product -)richtlijnen 

Coordinatie 

De vraag welk ministerie een bepaalde richtlijn moet uitvoeren, in Nederland te beantwoorden 
door de Cotirdinatieconunissie onder voorzitterschap (en controle) van Buitenlandse Zaken, 
dient in Duitsland te worden beantwoord door het Ministerie van Economische Zaken. Bij 
conflicten wordt een Comite Van (Euro-)Staatssecretarissen ingeschakeld als een soon arbitra-
geconunissie. Komen deze er niet uit dan schuift het vraagstuk op naar het kabinet. Het 
Ministerie van EZ houdt een gegevensbestand bij van de richtlijnen, bun fatale data en de 
divisie die met de uitvoering is belast. Een half jaar voor de afloop van de uitvoeringstermijn 
wordt schriftelijk aan de desbetreffende divisie gevraagd hoe ver men inmiddels is gevorderd. 
Enige andere invloed op de gang van zalcen 'can het Ministerie niet uitoefenen. Het probleem 
van de meervoudige betroklcenheid wordt opgelost door steeds eon divisie aan te wijzen als 
`penvoerder' (Federruhrer). Deze divisie moet de contacten met de andere Ministeries en 
divisies onderhouden en blijft de ultiem verantwoordelijke voor het resultaat. 

Eat tweede belangrijk punt is dat zodra een onderwerp binnen de gemeenschap behandeld 
wordt, men meteen aan de voorbereidingen begint en in onderhandeling treedt met "Brussel" 
om de onderlinge afstemming te preciseren. De indruk bestaat dat zulks ook gebeurt bij 
autonome wetgeving. Het gevolg is dat de uitvoeringswetgeving vaak gereed is tegelijk met 
de (tekst van) de richtlijn. Daama, nadat er al eat bepaalde consensus is aan de basis, 
schuiven de teksten door naar politieke echelons. Daar treedt in de meeste gevallen de 

mart 1992 waren er 74 erkende testcentra, waaronder bijvoorbeeld 11 privaatrechtelijke Technische 
pberwachungsvereine, mar ook het Bundesanstalt ffir Materialprtifung. 
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vertraging op. Een voorbeeld daarvan is de implementatie van de Algemene 
Productveiligheidsrichtlijn, waarvoor het wetsontwerp al tijden klaar ligt. Het is echter nog 
niet steeds goedgekeurd door de Bondsraad, waar de deelstaten in vertegenwoordigd zijn, die 
vinden dat htm positie nog niet duidelijk geregeld is. Men kan het Duitse besluitvormings-
proces als 'bottom-up' kwalificeren. 

Methoden 

De wetten die in de vorige paragraaf behandeld zijn, hebben een gemeenschappelijke bepaling 
ten aanzien van de implementatie van EG-richtlijnen. De voornaarnste regeling is dat de 
wetten de desbetreffende ministeries machtigen EG-richtlijnen te implementeren door middel 
van verordeningen. Dit betekent dat de implementatie van richtlijnen niet meer via de 
Bondsdag loopt, tenzij door het verantwoordelijke ministerie besloten wordt dat een richtlijn 
niet onder eon van de in paragraaf 1 genoemde kaderwetten valt. In dat geval moet er een 
nieuwe wet gemaalct worden om de richtlijn te implementeren. 

Een andere manier van implementatie van Europese wetgeving of standaarden die veelvuldig 
gebruikt wordt, is het opnemen van zgn. technische Regeln, door het verantwoordelijke 
ministerie. Deze regels hebben de status van Verwaltungsvorschrzften, waarvan het gebruik 
voor wetgevingsdoeleinden omstreden is, omdat ze in principe alleen bindend zijn voor de 
handhavingsorganen. 

1.3 Handhaving en controle 

Zoals gezegd, is de handhaving en controle een zaak voor de deelstaten. Hoe deze zich 
kwijten van hun taak is zelfs in de hoofdstad niet tot in details bekend. De handhaving kan, 
indien de deelstaten daartoe besluiten, ook op lokaal niveau plaats vinden. Het kan geschieden 
door ambtelijke diensten, direct ressorterend onder een bepaald Landesministerium, het kan 
ook gebeuren door een zelfstandige instantie. Als bijzondere handhavingsinstanties worden zo 
nu en dan de Gewerbeaufsichtsbehorden genoemd (Arbeidsinspecties). 

Duitsland kent een systeem van administratieve sancties: waarschuwing, waarschuwing met 
boete, boetes, tijdelijke of defmitieve intrelcking van vergunningen. Dit staat onder controle 
van de rechterlijke macht. Dit sluit strafrechtelijke sancties met uit. Bovendien bestaat de 
mogelijkheid om een product de toegang tot de markt te ontzeggen. Het Duitse instnunen-
tarium biedt vooralsnog geen mogelijkheid om onveilige producten nit het verkeer te ver-
wijderen. Dit is in strijd met de algemene EG-productveiligheidsrichtlijn. In de ontwerppro-
ductveiligheidswet die nog moet worden goedgekeurd door de Bondsraad, wordt dat gat 
opgevuld. De wet voorziet in een zgn. Rackrufsplicht voor producten die met veilig zijn. Wel 
is er binnen het privaatrecht een algemeen aanvaarde Produktbeobachtungspflicht van een 
producent. Deze dient de in het verkeer gebrachte producten te volgen (in die gevallen waar 
geen basis voor productaanspralcelijIcheid bestaat). 

De contole van de wetten ligt in handen van de ambtenaren die deel uitmalcen van een per 
deelstaat geordende arbeidsinspectie. Andere afdelingen van deze Gewerbeaufsichtebehorden 
houden zich bezig met de controle op het gebied van milieudelicten, gevaarlijke stoffen e.a. 
Er vind een jaarlijks overleg plaats tussen de verschillende deelstaten, om de eenheid in de 
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controle te bevorderen. Warmer a een strijd met de wet wordt geconstateerd, wordt een 
verbod van in verkeer brengen opgelegd. Zoals eerder is uitgelegd moet het 
Produktsicherheitsgesetz ertoe leiden dat al in het verkeer gebrachte goederen van de markt 
gehaald zullen worden als het onveilige producten betreft. 

De controle op de andere wetten geschiedt eveneens door de verschillende deelstaten. Voor 
de handhaving van het Lebensmittel und Bedarfsgegenstlindegesetz is echter een veel grotere 
verscheidenheid aan regelgeving ontstaan, omdat de deelstaten veel vrijer zijn gelaten in de 
handhaving en controle. In sommige deelstaten is de controle aan de politie overgelaten, in 
andere aan het bestuur van de gewesten. 

1.4 Knelpunten 

Traditioneel was productregelgeving in Duitsland vooral een lcwestie van preventieve controle 
door middel van standaarden en certificatie, waarbij het voomaamste middel om de consumen-
ten of de werlmemers te beschermen bestond uit het verbieden van producten die niet aan de 
veiligheids- of gezondheidseisen voldeden. De voomaamste wetten waren daarbij het Gerdtesi-
cherheitsgesetz en het Lebensmittel und Bedwfsgegenstandegesetz. De Europese regelgeving 
heeft een grote invloed gehad op de Duitse productregelgeving. Ten eerste is het aantal wetten 
dat betreldcing heeft op deze materie toegenomen. Daarvan waren somtnige wetten 
kaderwetten, die de basis vormen voor implementatie van Europese regels door middel van 
verordeningen, zoals het Chemikaliengesetz en het Bundesimmisionsschutzgesetz. Andere 
wetten behandelen specifieke productgoepen, zoals het Bauproduktengesetz en het Arzneimit-
telgesetz. De belangrijlcste wet op het gebied van productregelgeving blijf1 echter het 
Geriitesicherheitsgesetz, dat de meeste producten omvat. De invloed van de nieuwe algemene 
productveiligheidswet op het systeem van productwetgeving is nog niet helemaal helder. Het 
is in ieder geval wel duidelijk dat Duitsland haar systeem van preventieve controle gedeeltelijk 
heeft moeten loslaten om in overeensternming te komen met de Europese regelgeving, waarbij 
meer nadruk is komen te liggen op de `NachmarIctkontrolle'. 

Knelpunten met betrekldng tot de structuur van wetgeving 

Het voomaamste lmelpunt in Duitsland komt overeen met de situatie in Nederland. Onder 
invloed van de Europese wetgeving is een fragmentarisch geheel van diverse soorten 
wetgeving gecreeerd — waaronder kaderwetten en wetten voor specifieke producten — waar 
nu eat algemene productveiligheidswet overheen komt. 

De verschillende wetten omvatten tezarnen alle produlcten. Toch is er onduidelijkheid over de 
afstemming van deze wetten, zeker ten aanzien van de nog in te voeren algemene productvei-
ligheidswet in relatie met de andere wetten. 

Er is in Duitsland spanning opgetreden tussen verschillende soorten normen, onder invloed 
van de milieuwetgeving. Het gebeurt regelmatig dat a een evenwicht gevonden moet worden 
tussen aan de ate kant veiligheids- of kwaliteitseisen en aan de andere kant rnilieueisen. Dit 
maalct het mogelijk dat inspecteurs van verschillende afdelingen met tegengestelde beoordelin-
gen van dezelfde producten lcunnen komen. Dit probleem probeert men op te vangen door een 
structuur te creeren waarbij in alle sectoren over milieuproblematiek wordt nagedacht. Zowel 
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op de verantvvoordelijke ministeries, bij de inspectiediensten als bij bedrijven milieuafdelingen 
die zich over deze vragen moeten buigen. Joerges en Falke veiwachten dat veranderingen door 
middel van zelfregulering op clit punt waarschijnlijker zijn dan dat ze door de wetgever 
opgelost worden. 29  

Het certificatiesysteem in Duitsland is niet waterdicht. Warmeer een keurmerk aan een product 
is verleend betekent dit niet per defmitie dat dit product in overeenstenuning is met de wet. 
De keuring is daarnaast ook niet altijd verplicht maar geschiedt voor het GS-teken op 
vrijwillige basis. 

De handhaving is overgelaten aan de arbeidsinspecties (Gewerbeaufsichtbehorden). Deze 
bezitten echter onvoldoende bevoegdheden en heeft daarnaast ook veel andere taken. 
Bovendien is de handhaving verspreid over de verschillende deelstaten, waardoor een 
uniforme interpretatie van Europese regelgeving moeilijk gegarandeerd kan worden. 

Knelpunten met betrekking tot de implementatie van EG-regelgeving 

Er heeft in Duitsland een historische ontvvikkeling plaatsgevonden ten aanzien van de 
personele bezetting van de diverse ministeries, waardoor het Ministerie van Economische 
Zalcen veel liberaler is dan bijvoorbeeld het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale 
Zaken. Dit heeft geresulteerd in de situatie dat het Ministerie van Economische Zaken zeer 
lcritisch staat ten opzichte van productwetgeving en probeert zoveel mogelijk om nieuwe 
wetgeving te vermijden. Dit in tegenstelling tot de andere verantwoordelijke ministeries, zoals 
dat van Werkgelegenheid en Sociale Zaken of het Ministerie voor Milieu. Het ligt in de lijn 
der verwachtingen dat de verhouding tussen deze ministeries nog meer bemoeilijkt wordt nu 
het Ministerie van EZ verantwoordelijk is voor de nieuwe algemene produktveiligheidswet. 

Het in Duitsland wijdverbreide systeem van technische Regeln om specifieke regelgeving 
aficomstig van de gemeenschap om te zetten is zvvaar bekritiseerd door de commissie. Het is 
echter onmogelijk voor Duitsland om hun werkwijze op korte termijn aan te passen omdat er 
zo snel geen vervanging van dit systeem voor handen is. 

Daarnaast merIct Dr M. Jescheck van de Physikal-Technische Bundesanstalt in antwoord op 
de enquete op dat er in Duitsland geen algemeen geldend systeem is voor de implementatie 
van EG-richtlijnen. De verschillende verantwoordelijke organen clienen zelf de beste mogelijke 
manier voor uitvoering te bepalen. Dit geldt zowel voor de diverse afdelingen van de 
verantwoordelijke ministeries als bij de handhaving en controle in de deelstaten. 

De verschillende laielpunten laten zien dat de situatie in Duitsland met wezenlijk anders is dan 
in Nederland en dat er nog geen manier is gevonden om de verschillende knelpunten op te 
lossen. De conclusie kan wel zijn dat EG-regelgeving en de implementatie daarvan voor een 
groot gedeelte verantwoordelijk zijn voor de huidige ondoorzichtige situatie. 

"Tijdens het interview op het Zentmm fiir Europaische Rechtspolitik te Bremen op 3 april 1997. 
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Bijlage 

Duitse wetgeving corresponderend met Nederlandse wetgeving 

1. Corresponderend met de Stoomwet: 
— Verordnung fiber Druckbehalter, Druckgasbehalter, und Fullanlagen (DruckbehalterVO 
24.4.1989) 
Aangewezen keuringsinstantie: 
'Deutsche Druckbehalterausschuss". 
De controle is opgedragen aan de "Gewerbeaufsichtsbeherden von Bund und Lander". 

2. Corresponderend met de Wet op de Gevaarlijke WerIctuigen: 
—Geratesicherheitsgesetz 24.6.68. 
— Verordnung fiber das Inverkehrbringen von persenlichen Schutzausriistungen 10.6.1992 
— Verordnung Uber das Inverkehrbringen von einfachen DrUckbehaltern 25.6.1992 
—Maschinenverordnung, 12.5.93 
De controle is opgedragen aan de "Gewerbeaufsichtsbehorden" 

3. Corresponderend met de Wet Energiebesparing toestellen: 
—Allgemeine Vorschriften Fiir die Kennzeichnung des Energieverbrauchs. 
[Ten aanzien van huishoudelijke apparaten blijken geen voorschriften te bestaand 

4. Corresponderend met de 1.11cwet: 
—Eichgesetz 1985 
—Eichordnung 
—Gesetz fiber Einheiten im Messwesen 1985 
—Einheiten verordnung. 
Als keuringsinstantie went aangewezen de "Physilcalisch-Teclmische Bundesanstalt". 
De handhaving wad opgedragen aan de "EichbehOrden der Lander". 

5. Corresponderend met de Warenwet 
a. Verordnung fiber die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitaten von Auto-
kraftstoffen (BenzinqualitatsV0). 
b. Verordnung iiber die Sicherheit von Spielzeug. 21.12.1984 (Directe zg statische 
verwijzing naar de RI) 
c.(additieven/levensmiddelen/aanduidingen) Zusatzstoff-VerkehrsVO 
—Wijzigingen van de Zusatzstoff-VerkehrsVO 
— Zusatzstoff-ZulassungsVO 22.12.1981 
— AromenVO 
— WijzigingsVo'n AromenVO 1991 
— NahrwertkennzeiclmungsVO 
— Kosm(etik)V0 
— Wijzigingsvo'n Kosm.V0 2.12.1988 
— Verordnung iiber tiefgefrorene Lebensmittel (T12v1V) 29.10.1991 
en 
— GefahrstoffV0 23.4.1990 
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6. Corresponderend met de Wet Milieugevaarlijke stoffen 
—Bundesimmissionsschutzgesetz 29.9.1978 
—Verordnung(en) zur Durchfiihrtmg des BIG 
(Zelmte VO Beschrankungen von PCB, PCT und VC 26.7.1978) 
en 
GefahrstoffV0 16.12.1987 (Zie Chemikaliengesetz) 
—Wijziging GefahrstoffV0 16.12.1987 
—Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen 
(Chemikaliengesetz; Neufassung 14.3.1990) 
—Verordnung fiber gefahrliche Stoffen 
(GefahrstoffV0; Neufassung 23.4.1990) 
—GefahrstoffV0; Neufassung 25.9.1991 
—Wijziging Tensid VO (detergentia) 4.6.1986. 

Toezichthoudende (keurings-) instantie is de Bundesanstalt fiir Arbeitschutz. 
De controle is opgedragen aan de "Ordnungsbehorden der Lander". 

• 
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2. FRANKRUK3°  

2.1 Weftelijke en bestuurlijke context 

Rechtsinstrumenten 

Er bestaan in Frankrijk drie belangrijke rechtsinstrumenten: de wet in formele zin 	loi'), 
het 'decree, en het `arrete'. Een wet moet door het parlement aangenomen worden. Een decret 
moet door de Premier ministre en de betrokken minister(s) samen worden ondertekend nadat 
advies van de Conseil d'Etat is verlcregen, terwijl een write slechts door de betroldcen 
minister ondertekend hoeft te worden. Verder zijn er secundaire rechtsbronnen (circulaires en 
directives) afkomstig van de verantwoordelijke ministers, die in principe met bindend zijn 
maar slechts indicatief. 

Een circulaire wordt door een hierarchisch meerdere, meestal de minister, gebruikt om 
voornemens met betreldcing tot de uitvoering van een bepaalde dienst of de interpretatie van 
een bepaalde wet of lagere regelgeving. Traditioneel werd de circulaire beschouwd als een 
puur interne mededeling van de meerdere aan zijn hierarchisch ondergeschikten en zonder 
effect voor de burger, die van deze immers vaak geen weet had. De wet van 17 juli 1978 
heeft in deze situatie echter verandering gebracht doordat zij het bestuur verplicht circulaires 
te publiceren. Volgens een besluit van 1983 (decret van 23 november) lcurmen betroldcenen 
zich tegenover het bestuur op circulaires beroepen zolang deze niet in strijd zijn met wet en 
reglement. De jurisprudentie maalct een nogal subtiele onderscheid tussen de effecten voor de 
burgers van circulaires en van richtlijnen.' 

Richtlijnen (directives) zijn bepalingen waarbij het bestuur, die een discretionaire bevoegdheid 
moet uitvoeren en in principe verplicht is alle gevallen individueel te beoordelen, de algemene 
voorwaarden en criteria bekend maalct aan de hand waarvan zij zal beslissen. Dit natuurlijk 
zonder zich het recht te ontnemen anders te beslissen als de feitelijke situatie daartoe 
aanleiding geeft. De hierboven genoemde wet van 17 juli 1978 verplicht het bestuur eveneens 
om haar richtlijnen te publiceren. De juridische effecten van richtlijnen wijken evenwel jets 
af van die van circulaires: Een individuele beslissing die in overeenstemming met een richtlijn 
is genomen is legaal zolang de richtlijn legaal is. Een beslissing is echter met legaal ,wanneer 
een richtlijn niet op een particulier is toegepast terwijl die aan alle in de richtlijn vermelde 
voorwaarden voldeed, tenzij zijn feitelijke situatie de afwijkende beslissing rechtvaardigt.' 

"Bronnen: 
— Bisson, -  E., Ministerie van Industrie. 
— Julien, E., Direction generale de la consommation, de la concurrence et de la repression des fraudes' 

(DGCCRF) 
— Chambraud, A.(e.a.); The Importance of Community Law for French Consumer Protection Legislation, in: 

Miclditz,H-W.; Post Market Control of Consumer Goods, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1990 

3I C.E. 11 december 1970. 

32J. Rivero & J. Waline, Droit administratzf, Précis Dalloz, 1994, pp. 82-85. 
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Bestuurlijk/juridisch kader voor productregels 

De regelgeving is in de eerste pints gebaseerd op een aantal zeer algemeen geformuleerde 
artikelen die van toepassing rijn op die producten die niet aan specifieke regelgeving 
onderworpen zijn. Deze bepalingen zijn in de Code de la consommation te vinden. Naast deze 
wet lumen bijzondere wetten bestaan, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, vervoer (door de 
lucht, over land etc.), hygiene en veiligheid op de werkplaats. Opvallend is het feit dat men 
niet alleen de consument (consommateur) als uitgangspunt voor de codificatie heeft gekozen 
maar de consommation in zijn geheel. Dat wil zeggen dat deze wet in principe alle regels voor 
consumptiegoederen kan omvatten. 

De Code de la consommation vomit het juridische kader voor productwetgeving en bevat 
algemene veiligheidsnormen ten behoeve van de consument, alsmede een systeem van 
strafrechtelijke sanctionering. Daarbij staat de bescherming van de gezondheid van de mens 
en het dier centraal en deze bescherming wordt als centraliserende factor voor de gehele 
productwetgeving gebruilct. 

Een andere zeer belangrijke wet voor energie-kwesties is de Wet op de lucht en het rationele 
gebruik van de energie (Loi no. 96-1236 du 30 decembre 1996 stir 1 'air et I 'utilisation 
rationnelle de 1 'inergie). Deze wet maalct sinds 1997 het omzetten van richtlijnen mogelijk, 
die te maken heben met het rationele gebruik van energie: bijvoorbeeld door informatie of 
rendementslcwesties. 

Echter, de andere aspecten (gezondheid, milieu, etc.) blijven de verantwoordelijkheid van de 
bevoegde ministers. Wanneer een Europese telcst meerdere aspecten betreft die de verant-
woordelijkheid zijn van meerdere ministeries, wordt de implementatie door de verschillende 
betroldcen overheidsdiensten voorbereid en door de verschillende ministers `co-ondertekend'. 
Andere wetten, zoals de Code de la sante, de Code du travail en de Code des marche publics, 
bevatten weliswaar andere, bijzondere bepalingen over producten, mar naar aanleiding van 
het (beperlcte) verrichte onderzoek lijkt het erop dat voor de meeste producten de Code de la 
consommation eat brede strelcking heeft. 

Onderscheid tussen de verschillende levensfasen van producten 

Eenzelfde product kart onderworpen zijn aan verschillende soorten regelgeving, afhankelijk 
van zijn staat; bijvoorbeeld, eat nieuwe auto is onderworpen aan algemene teclmische normen 
(Ministerie van Industrie); eat auto in gebruik op de openbare weg wordt onder 
verantwoordelijkheid van de eigenaar onderworpen aan regehnatige technische controles 
("Ministere de l'Equipement," "Ministere du Transport," "Ministere de l'Interieur"). Eat auto 
die niet meer aan de tecluische eisen voldoet wordt onderworpen .aan verwerlcings- en 
recyclingnormen ("Ministere de l'Environnement" en "Ministire de l'Equipement"). 

Competenties 

Afhankelijk van de sectoren kunnen verschillende instanties optreden. his voorbeeld kan men 
water noemen, war het Ministerie van Gezondheid verantwoordelijk is voor de drinkbaarheid 
en voor de lcwaliteit van zwemwater en het Ministerie van Milieu verantwoordelijk is voor 
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het omgaan met en het beheer van de watervoorzieningen. De verdeling van bevoegdheden 
hangt dan af van de betreffende sectoren en van het regelgevingstype. Hetzelfde geldt voor 
lucht ("Ministere de l'Environnement"), levensmiddelen (verdeling tussen de Ministeres de la 
Sante, de l'Agriculture en de 'Direction Generale de la Consommation, de la Concurrence et 
de la Repression des Fraudes' — DGCCRF — die aan het Ministerie van Economische Zaken 
is verbonden), asbest (huishoudlijke producten: DGCCRF; bouwmateriaal: het `Ministere de 
1 ' Equipement ' ). 

Verder hangt de bevoegdheid af van de aard van de problemen en van de gevoeligheid van 
de zaken. Volgens de respondanten uit de enquete is het tninisterie van milieu ontstaan uit het 
feit dat men in milieuzaken wilde afzien van een ,  systeem van interne arbitrage tussen het 
"Ministere de l'Industrie" en het "Ministere de l' Equipement." 

Sindsdien wordt verrneden de zorg voor het behartigen van een wellicht met de eigen 
belangen conflicterende controle of beleid over te laten aan ministeries die verantwoordelijk 
zijn voor het behartigen van economische belangen van een industrie of beroepstak (landbouw, 
industrie). Vandaar de tendens een soon tegengewicht aan andere rninisteries te geven of zelfs 
onafhankelijke organen te credren (bijvoorbeeld het agence du sang of het agence du medica-
ment). 

2.2 Implementatie van (product-)richtlijnen 

Bij de verschillende geraadpleegde ambtenaren wordt de implementatie van EG-richtlijnen als 
met moeilijk ervaren. Volgens hen is er een systeem dat werkt. In het geval er geschillen 
tussen ministeries ontstaan, bieden zowel het SGCI (Secretariat general de cooperation 
intenninisterielle dat verbonden is aan de premier ministre) als de arbitrages bij de Premier 
ministre in Matigon vrijwel altijd uitkomst. 

Echter, de implementatie van EG-regelgeving schijnt problemen voor de `vaste' jurisprudentie 
op te leveren. Richtlijn 93/13/EEC bijvoorbeeld, vormt een grote bedreiging voor de 
jurisprudentie over oneerlijke termen in consumentencontracten, ook al verschilt de richtlijn 
met fundamenteel met de Franse wetgeving. Als gevolg van deze richtlijn wordt alle jurispru-
dentie vernietigd en onstaat volgens sommigen juridische onzekerheid.' 

In principe heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken het monopolie op het gebied van 
internationale zaken, behalve op het gebied van de EG. EG-zaken worden door de leden van 
de SGCI behandeld en verwerkt. Het SGCI is daarnaast ook belast met de coordinatie en 
controle van de implementatie van EG-richtlijnen. Vervolgens is elk ministerie verantwoorde-
lijk voor het implementeren van zijn deel. 

Er bestaat een hannoniserend mechanisme dat gevormd wordt door enerzijds de ministeriele 
arbitrage in Matignon en anderzijds het SGCI dat voor de permanente arbitrage zorgt tussen 
de ministeries tegenover Brussel ten einde een gemeenschappelijke positie te ontwildcelen. 

"Zie Agnes Chambraud et al., The Importance of Community Law for French Consumer Protection 
Legislation, p. 31. 
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Beide diensten zijn aan de Premier ministre verbonden. 

In Matignon, genoemd naar een prestigieus gebouw in Parijs waar de arbitrages plaatsvinden, 
worden onenigheden voor de Premier ministre gebracht. Deze geschillen Inumen op twee 
manieren aanhangig gemaalct worden: via het SGCI of via een ministerie zelf. 

Het SGCI, dat oorspronkelijk naar aanleiding van het Marshall-plan is ontstaan, heeft tot task 
geschillen tussen tninisteries te arbitreren. Het juridische kader wordt bij circulaire vastgesteld 
(zie hieronder). 

Het SGCI heeft verder tot taak de voor eat bepaalde onderwerp verantwoordelijke minister 
te informeren over alle aanhangige Europese regelgeving. Het secretariaat gaat bovendien na 
of de Europese regelgeving op tijd wordt geimplementeerd en stuurt vervolgens de telcst van 
de nationale wetgeving aan de Europese Conunissie toe. 

De taken en verantwoordelijkheden van het SGCI worden in drie teksten beschreven: de 
circulaires van 22 september 1988 en 25 januari 1990 betreffende het defmieren van het beleid 
aangaande Europese samenwerking, de directive van 27 october 1992 dat de toepasbare regels 
betreffende de Europese samenwerking herhaalt en de circulaire van 21 maart 1994 
betreffende de betreldcingen tussen de verschillende administraties en de instituties van de 
Europese Unie. In de circulaire van 22 september 1988 worden de verschillende ministeries 
opgeroepen het Europese recht in acht te nemen en het SGCI in te schakelen zodra er 
problemen zijn met betrelcicing tot het omzetten van EG-normen. In die van 1990 worth 
aangedrongen reeds bij de onderhandelingen aan de implementatie te denken. In de circulaire 
van 1994 worden de taken van het SGCI als conflictbemiddelaar tussen ministeries onderling 
en tussen ministeries en EG-instanties beschreven. 

Voor energie-lcwesties is de procedure als volgt: Tot 1996 was de wettelijke basis voor de 
implementatie van EG-richtlijnen de Code de la consommation. Sinds 1997 vormt hiervoor 
de bovengenoemde wet op de lucht en het rationele gebruik van energie de wettelijke basis. 

Het decreet van 7 januari 1994 betreffende energiegebruik van huishoudelijke apparaten 
(dicret du 7 janvier 1994 relatif a 1 'indication de la consommation en inergie des appareils 
a usage domestiques), dat de EG-richtlijn nr. 92/75 (22 september 1992) implementeert, maalct 
het mogelijk de voor specifieke apparaten relevante richtlijnen door middel van een arrite om 
te zetten. 34  Arretas die bij voorbeeld EG-richtlijnen over koelkasten, drogers en wasmachines 
implementeren worden door de minister voor energie ondertekend. 

decret moet samen door de Premier ministre en de betrokken minister(s) worden ondertekend, nadat 
advies van de conseil d'Etat is gekregen, terwijl de arrite slechts door de betrokken minister ondertekend hoeft 
te worden. 
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2.3 Handhaving en controle 

De handhaving wordt, voorzover met in een bijzondere wet bepaald, door de Code de la 
consommation geregeld. Hier kan vermeld worden dat men in Frankrijk voor een 
strafrechtelijke handhaving heeft gekozen. Dit houdt in dat alle bijzondere ambtenaren, 
genoemd in de Code de la consommation of elders, de bevoegdheid van hulpambtenaar van 
justitie ("officier" of "agent de police judiciaire") krijgen, om vervolgens als zodanig controles 
uit te ktumen voeren, opsporingsonderzoeken te laumen starten en processen-verbaal op te 
'amen malcen. De processen-verbaal volgen de gewone strafrechtelijke weg en lcurmen leiden 
tot een sepot, tot een gerechtelijk vooronderzoek of tot een proces voor de rechter. 

Wij zullen ons verder concentreren op de Code de la consommation. Deze wet is in vijf 
boeken verdeeld: Consumenteninformatie en contractsvorrning (Information des 
consommateurs et formation des contrats, een transcriptie van de in de Code civil opgenomen 
algemene regels); Conformiteit en veiligheid van producten en cliensten (Conformite et securite 
des produits et des services); Schulden (Endettement); De Consementenorganisaties (Les 
associations de consommateurs) en De instituties (Les institutions). Met name boek II 
(Confonniteit en veiligheid van producten en diensten) is voor deze stuclie interessant. In de 
eerste titel vind men bepalingen over confonniteit aan wettelijke en contractuele voorwaarden, 
in het bijzonder over wettelijke en contractuele garanties, 35  een algemene verplichting tot 
confonniteit, een aantal strafbepalingen (fraude, falsificatie, bedriegerij etc.), opspo-
ringsbevoegdheden, bevoegde autoriteiten en het Europese keurmerk van confonniteit (mar-
quage communautaire de conformite). Titel II bevat bepalingen over veiligheid, in het 
bijzonder over preventie, bevoegdheden van agenten, sancties en over de commissie voor con-
sumentenveiligheid (Commission de la securite des consommateurs). 

Wat betreft de handhaving van de Code de la consommation is, zoals hierboven reeds 
vermeldt is, gekozen voor een strafrechtelijke aanpak. In de wet zijn tal van strafbare feiten 
opgenomen en worden aan bepaalde ambtenaren opsporingsbevoegdheden van hulpambtenaar 
van justitie toegekend. Wat betreft strafbare feiten die in andere, bijzondere wetten zijn 
opgenomen, worden aan de door die wet genoemde ambtenaren dezelfde bevoegdheden 
toegekend. Dit betekent verder dat de procureur de la Republique (vgl. officier van justitie) 
degene is die de regie over opsporing en vervolging voert, tenzij een information (gerechtelijk 
vooronderzoek) gaande is. In dat geval wordt de regie door de juge d 'instruction (vgl. rechter-
conunissaris) overgenomen. 

De Code de la consommation bevat verder enkele algemene verplichtingen en strafbare feiten 
met bijbehorende sancties; art. L 212-1 C.cons. bevat de eerste algemene bepaling: Producten 
moeten voldoen aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Ze moeten tevens volgens 
de "regels van de eerlijke handel en van de bescherming van de consument" op de markt 
worden gebracht. De wet heeft dus een heel breed toepassingsgebied. Hoofdstuk III defmidert 
strafbare feiten die onder fraude vallen. Zo wordt bijvoorbeeld met een gevangenisstraf van 
twee jaar en/of een boete van FF 250 000,00 degene gestraft die, al dan met via derden, al 
dan niet partij bij het betreffende contract, een ander door middel van welk middel dan ook 

"Beide zijn in het burgerlijk wetboek opgenomen maar maken tevens deel uit van de Code de la consom-
mation. 
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heeft bedrogen, hetzij over de aard, samenstelling of oorsprong van een goed, hetzij over de 
hoeveelheid, hetzij over de gebruiksgeschiktheid (art. L. 213-1 C.cons.). De hierboven 
vermelde straffen worden verdubbeld wanneer de fraude een gevaar voor de gezondheid van 
mensen en/of dieren vormt (art. L. 213-2 C.cons.). 

Productvoorschriften worden door middel van een dicret en Conseil d'Etat vastgesteld; dit 
geldt met name voor voorschriften aangaande fabricage en import van goederen (niet van 
toepassing op landbouwgoederen want die vallen onder de Code rural), de manier van tonen 
van en inscripties op goederen, de defmitie, samenstelling en aanduiding van goederen, de 
hygiene van plaatsen waar de goederen worden gemaakt, de microbiologische en hygienische 
voorwaarden van goederen en de materiele voorwaarden waaraan etiketten, rec lames en fol-
ders moeten voldoen (art. L. 214-1 C.cons.). 

Op basis van de laatstgenoemde bepaling (en van het voonnalige art. 11 van de wet van 1 
augustus 1905) zijn veel decrets en Conseil d'Etat aangenomen; de ondervverpen van deze 
decreten lopen sterk uiteen, van huishoudelijke apparaten tot porselein, auto's, edelstenen, 
elektrische motoren, genetisch aangepaste stoffen kleding; als voorbeeld Ictumen de volgende 
decreten worden genoemd: 

— Decreet nr. 92-587 van 26 juni 1992(10. 2 juli en 29 augustus), gewijzigd bij decreet 
nr. 95-283 van 13 maart 1995 (J.0. 15 maart) inzake elelctrische en elelctronische appara-
ten; 

— Decreet nr. 94-566 van 7 juli 1994 inzake huishoudelijke apparaten; 

Bevoegde autoriteiten (an. L.215-1 C.cons.) 

Tot de opsporing en vaststelling van de in hoofdstulcicen II tot IV (Obligation generale de 
confonnite; Fraudes et falsifications; Mesures d'application) genoemde strafbare feiten zijn 
de volgende autoriteiten bevoegd: 

— de agenten van de direction generale de la concurrence, de la consommation et de la 
repression des fraudes, van de direction generale des douanes en van de direction gene-
rale des impOts; 

— de officieren en agenten van gerechtelijke politie (officiers et agents de police judiciai-
re);36 

— de inspecteur viterinaire, de proposes sanitaires, de agents technique sanitaires; 

— de midecins inspecteurs departementaux de la sank* 

— de agenten van het Institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer, 

36Vergelijkbaar met hulpofficieren van justitie en rechercheurs. 
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— de agenten van de onderdirectie van de metrologie (ministerie verantwoordelijk voor 
industrie), alsmede de agenten van de regionale directies van industrie, onderzoek en 
milieu (directions regionales de I 'industrie, la recherche et de 1 senvironnement); 37  

— de door de minister van landbouw aangewezen agenten; 

— de bij de wet (art. 65 Loi des finances) aangewezen agenten; 

Bevoegde agenten (art. L. 222-1 C.cons) 

Voor het rapporteren aan de bevoegde overheidsvertegenwooniiger en aan de bevoegde 
minister (art. en L.221-6 C.cons) alsmede het nemen van monsters (artt. L. 222-2 C.cons.) en 
het uitvoeren van controles van producten en diensten zijn de volgende agenten bevoegd: 

— de agenten van de direction generale de la concurrence, de la consommation et de la 
repression des fraudes; 

— de agenten van de sous-direction de la metrologie van het Ministerie van Industrie; 

— de agenten van de sous-direction des douanes et des droits indirects; 

— de agenten van de direction generak de 1 'alimentation van het ministerie van landbouw; 

— de pharmaciens inspecteurs en de midecins inspecteurs van het ministerie van gezond-
heid; 

— de inspecteurs du travail; 

— de in art. 22 van de wet van 19 juli 1976 (no.: 76-663) betreffende de voor de 
beschenning van het milieu geclassificeerde installaties genoemde agenten; 

— de agenten en officieren van de police nationale en de gendarmerie nationale; 

— "Er zijn 22 van deze regionale directies; ze maken deel uit van lokale overheidsdiensten en zijn ver-
antwoordelijk voor het verlenen van licenties voor de bouw en exploitatie van energiecentrales, enige aspecten 
van atoomenergie inbegrepen; ze controleren vervuiling en ze verrichten uitlaatmetingen; ze rapporteren aan de 
minister van industrie, milieu en onderzoek. 
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Bevoegdheden 

Voor het vaststellen van de in hoofdstuldcen II tot VI genoemde strafbare feiten mogen de 
agenten de in art. L.213-4 C.cons. genoemde plaatsen betreden (o.a. fabricage-, productie-, 
opslag-, of verkooploodsen of -plaatsen). Ze mogen ook 's nachts dezelfde plaatsen betreden 
als deze voor het publiek toegankelijk zijn of warmer binnen deze plaatsen productieactivitei-
ten worden verricht. Ze zijn tevens bevoegd die dolcumenten in te zien, die voor hun vaststel-
lingen en hun rapportage aan de overheid noodzakelijk zijn (L.215-3 v. C.cons.). 

Ten behoeve van het vaststellen van veiligheidsovertredingen mogen de bevoegde agenten een 
productieterrein betreden om daar monsters te nemen en de verantwoordelijken aan te manen 
alle voor het vaststellen van het gevaar van een product belangrijke elementen te leveren. De 
agenten hebben deze bevoegdheid ook op de openbare weg; de agenten en officieren van 
gerechtelijke politie, alsmede de hierboven genoemde bijzondere agenten zijn bevoegd tot 
vaststelling en opsporing van overtredingen van dew wet (L222-2, 222-3 C.cons.). 

2.4 Knelpunten 

Overlap van bevoegdheden en conflicten tussen ministeries komen ook in Franlcrijk voor. 
Volgens de heer Julien hoeft dit echter niet per se slecht te zijn: Een debat tussen twee 
ministeries over eenzelfde onderwerp kan een pre zijn voor het democratische debat, ook al 
zou technisch gezien eenzelfde standpunt de uiticomst moeten zijn. Eenheid is geen garantie 
voor absolute veiligheid. 

De Imelpunten die op het systeem van regelgeving betrekldng hebben, worden in Franlcrijk 
niet als knelpunten ervaren. Gezien het feit dat men getracht heeft de meeste algemene regels 
in een kaderwet onder te brengen is dat op zich niet vreemd. Als uitgangspunt voor de 
regelgeving hebben ze niet alleen de bescherming van de consument gekozen mar ook regels 
opgemaalct voorde hele branche van consumptiegoederen (niet alleen de consommateur mar 
ook de consommation); met dat uitgangspunt heeft men veel regels die met producten te 
malcen hebben in eon wet ondergebracht. 

Wat betreft de lmelpunten met betreldcing tot de implementatie van EG-richtlijnen blijkt dat 
het Secretariat general de cooperation interministerielle een oplossing geeft voor een aantal 
problemen. Het secretariaat zorgt er in ieder geval voor dat EG-richtlijnen systematisch 
worden gelinplementeerd en dat co6rdinatie plaatsvindt tussen de verschillende betroklcen 
ministeries. 
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Bijlage 

Franse wetgeving corresponderend met Nederlandse wetgeving 

1. Corresponderend met de Stoomwet 
— Decrets van 2.4.1925 en van 18.1.1943 'sur les appareils a pression' 
— Arrete van 5.1.1978 relatif au controle des appareils a pression en provenance de la 
CEE. 
— Arrete van 18.10.1978 stir l'agrement d'organisations de la Directive CEE du 
27.1.1976. 	• 
— Arrete van 10.3.1986 relatif a l'agrement CEE et a la verification CEE. 

2. Corresponderend met de Wet Energiebesparing Toestellen. 
— Loi no 74-908 van 12.10. 1974 'aux economies d'energie' 
— Arrete van 25.9.1986 relatif a la mention des consommations energetiques des 
appareils ménages et de chauffage de l'eau. 
— Decret van 7.1.1994 relatif a l'indication de la consommation en energie des appareils 
a usage domestiques. 
— Code de la consommation. 
— Loi no 96-1236 van 30.12.1996 stir l'air et l'utilisation rationnelle de l'energie. 

3. Corresponderend met de Ukwet 
— Decret no 85-1500 van 30.12.1985 
— Wijziging van Decret no 61-591 van 3.5.1962 'atm unites de mesure' 
— Decret no 73-788 
— Arrete van 30.12.1985 
— Wijziging van Arrete van 3.2.1977 
— Decret van 88.78 van 13.1.1988 
— Arrete van 21.3.1987 
— Wijziging van Arrete van 8.11.1973 

4. Corresponderend met de Warenwet 
— Code de la consommation. 
a. Asbest 
— Decret van 28.4.1988 
b. Benzine 
— Arrete van 16.9.1987 aux conditions d'incorporation de composes oxygenes organiques 
dans l'essence, le supercarburant, et le supercarburants sans plomb. 
— Arrete van 29.10.1987 fixant les carateristiques de supercarburant sans plomb. 
c. Gevaarlijke stoffen en preparaten. 
— Arrete van 21.2,1990 definissant les criteres de classification, et les conditions 
d'etiquetage et d'emballage des preparations dangereuses. 
d. Speelgoed 
— Arrete van 12.9.1989 relatif a la prevention des risques resultant de l'usage de jouets. 
— Arrete van 5.2.1991 concernant la securite des jouets. 
e. Additieven. 
— Arrete van 25.8.1988 l'etablissement de criteres de purete pour un agent conservateur. 
— Decret no 91-366 van 11.4.1991 relatif aux aromes destines a etre employe dans les 
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denrees alimentaires. 

5. Corresponderend met de Wet Milieugevaarlijke Stoffen 
— Loi van 12.7.1977 Notification des substances nouvelles 
— Arrete van 10.10.1983 fixant la liste et la conditions d'etiquetage et d'emballage des 
substances dangereuses. 
— Decret van 29.12.1988, Classification, emballage et d'etiquetage des substances et 
preparations dangereuses. 
— Arrete van 28.3.1989, Classification etc — des substances et preparations dangereuses 
et veneneuses. 
— Decrot van 2.2.1987 
— Arrete van 21.2.1990 defirtissant les criteres de classification et les conditions 
d'etiquetage et d'emballage des preparations dangereuses. 
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3. GROOT-BRITTANNIE38  

3.1 Wettelijke en bestuurlijke context 

Algemeen 

De verantwoordelijkheid voor de implementatie van Europese richtlijnen ligt in het Verenigd 
Koninlcrijk bij de centrale overheid. Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit vier gedeeltes, 
waarbij voor Engeland en Wales geld dat zij nagenoeg dezelfde wetgeving hebben. Voor 
Schotland en Noord-Ierland moet voor de implementatie meestal aparte regelgeving worden 
aangenomen. Voor dit onderzoek is alleen de situatie in Engeland in ogenschouw genomen. 

Rechtsinstrumenten 

De wetgever heeft de volgende rechtsinstrurnenten tot zijn beschildcing om richtlijnen te 
implementeren, nl: 
1. Primaire wetgeving; zelfs in het geval van Schotland en Noord-Ierland, waarvoor meestal 

aparte wetten voor moeten worden aangenomen, moet deze wetgeving worden goedge-
keurd door het parlement in London 

2. Secundaire wetgeving (Regulations op basis van eerder aangenomen primaire wetgeving) 
3. Administratieve maatregelen (Administrative circulars of Codes of practice) 

Bestuurlijk/juridisch kader voor product(veiligheids-) regels 

Productveiligheidswetgeving valt in Engeland in twee categorieen. Men maakt namelijk een 
onderscheid tussen aan de ene kant producten voor `thuisgebruik' (consumentenproducten) en 
aan de andere kant producten voor gebruik op het werk. De eerste categorie valt onder de 
Consumer Protection Act van 1987 en de tweede onder de Health and Safety at Work Act van 
1974. 

De Consumer Safety Act stelt voorwaarden aan de veiligheid van goederen voor consumenten. 
Volgens de General Safety Requirement, vastgelegd in de Consumer Protection Act, is het 
leveren van onveilige consumentenproducten een strafbaar feit. Hiermee is in Engeland het 
fundament gelegd voor het vermijden van onveilige producten op de marlct. Op basis van de 
Consumer Protection Act zijn in Engeland meerdere Regulations (ongeveer 50) uitgevaardigd. 

38Bronnen: 
— Gifford, M.J., 'Product Safety Sectie', 'Safety Unit' van de 'Health and Safety Executive'. 
— Emery, 0., 'Market Transformation Team' van de 'Department of the Environment' 
— Bennet, S., 'Chief Executive' van de 'National Weights and Measures Laboratory'. 
— Micklitz, H-W; Roethe, T.; Weatherill, S.; Federalism and Responsibility, Graham & Trotman, London, 

1995. 
— Drewry, G.; The Case of the United Kingdom, in: Pappas, S.A. (Ed); National Administrative Procedures 

for the Preparation and Implementation of Community Decisions, European Institute of Public Administra-
tion, Maastricht, 1995. 

— Butt Philip, A.; Baron, C.; in: Siedentopf, H.; Ziller, J.; Making European policies work, The implementati-
on of community legislation in the member states, Sage publications, London, 1988. 

— Hodges, C.; Tyler, M.; Abbott, H.; Product Safety, Sweet & Maxwell, London, 1996. 
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De verantwoordelijkheid ten aanzien van de voorbereiding van de Regulations ligt bij de 
Consumer Safety Unit van het Departement of Trade and Industry. Deze Unit is tevens de link 
in het conurnmicatieproces tussen Engeland en Brussel. Handhaving van de Consumer 
Protection Act is in handen van de Trading Standards Officers van de lokale autoriteiten. 

In olctober 1994 zijn in Engeland de General Product Safety Regulations in werldng getreden 
ter implementatie van richtlijn 92/59 (de algemene productveiligheidsrichtlijn). Deze 
Regulations zijn gebaseerd op de European Community Act van 1972." Parallel aan de 
Consumer Protection Act stellen de General Product Safety Regulations een nieuw General 
Safety Requirement("producers shall be required to place only safe products on the market"). 
Hierdoor onstaan twee verschillende systemen van bescherrning van consumentenproducten 
naast elkaar, met een verschillend bereik en •met verschillende definities en criteria.' 

De Consumer Protection Act is ondergeschilct aan de General Product Safety Regulations, 
welke van een latere datum zijn. Daarnaast dienen voomoemde, reeds bestaande, Regulations 
nu ook aan het algemene vereiste van de General Product Safety Regulations te voldoen. Dit 
betekent dat waimeer een bepaald product aan de gedetailleerde eisen van een Regulation vol-
doet, dit product niettemin in strijd kan zijn met het algemene veiligheids vereiste. Het 
resultaat van het voorgaande is een complex system van regelgeving voor wat betrefl 
consumentenproducten. 

Op de tweede plaats worden er in Engeland eisen gesteld aan de veiligheid van producten die 
gebruilct worden op het werk, welke zijn vastgelegd in de Health and Safety at Work Act van 
1974. Deze wet legt algemene vereisten voor `producten op het werk' vast. Normadressaten 
zijn werkgevers, leveranciers, fabrikanten en importeurs. Schending van de verplichtingen 
levert een strafbaar feit op. De ministeriele verantwoordelijkheid ligt bij de Secretary of State 
for Employment. Het handhavingssysteem volgens de Health and Safety at Work Act is echter 
onafitankelijk van de centrale regering. De uitvoering van de Health and Safety at Work Act, 
en andere regelgeving hieraan gerelateerd, is namelijk in handen van de Health and Safety 
Commission en de Health and Safety Executive (handhaving). De Health and Safety 
Commission kan voorstellen tot Health and Safety Regulations aan de minister doen. Deze 
Regulations regelen meer in detail wat de algemeen geformuleerde eisen in de Health and 
Safety at Work Act inhouden. Daamaast stelt de Health and Safety Commission ook de voor-
noemde Codes of Practice op. Dew codes zijn bedoeld meer duidelijkheid omtrent de eisen 
van productveiligheid te scheppen. 

"Voor de toetreding van Engeland tot de Europese Gemeenschap in 1972 was een Act of Parliament vereist. 
Deze European Community Act is de basis voor de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit het Engelse 
lidmaatschap. 

aVoorbeelden van deze verschillen: Het algemene vereiste in de Consumer Protection Act is "making it an 
offence to supply consumer goods failing to meet the statutory criteria for safety", terwij1 het algemene vereiste 
in de General Safety Regulations stelt dat "producers shall be required to place only safe products on the 
market". Normaddresaten van de Consumer Protection Act zijn de 'suppliers' terwijl de normaddressaten van 
de General Safety Regulations de 'producers' zijn. De Consumer Protection Act spreelct van "consumer goods, 
of a type ordinarily intended for private use or consumption", terwip de General Safety Regulations spreken van 
"any product-new, used or reconditioned- intended for constuners, or likely to be used by consumers, supplied 
whether for consideration or not in the course of a commercial activity". 
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Naast deze twee wetten kan wat betreft productveiligheid nog een derde wet genoemd worden, 
namelijk de Food Safety Act van 1990. Deze wet stelt de verkoop van voedsel welke gevaar-
lijk is voor de gezondheid strafbaar. Het Department of Health is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Food standards. Handhaving is in handen van de Environmental Health 
Officers van de lokale autoriteiten. 

Tenslotte is wat betreft milieu-eisen het Ministerie van milieu en haar Environmental Agency 
verantwoordelijk. De implementatie van richtlijnen betreffende energiebesparing geschiedt in 
Engeland door middel van secundaire wetgeving (Regulations). The Departement of the 
Environment is hiervoor verantwoordelijk. 

Onderscheid tussen de verschillende levensfasen van producten 

De meer algemene wetgeving, zoals de Consumer Safety Act en de Health and Safety at Work 
Act maken geen onderscheid tussen de verschillende levensfasen van het product. De wetten 
gelden met alleen voor het in de markt brengen van het product, maar ook voor de verdere 
levensfasen van het product ('tweede hands' producten). 

Competenties 

Verschillende ministeries hebben verantwoordelijkheden op het gebied van productwetgeving. 
Het Departement of Trade and Industiy is verantwoordelijk voor wetgeving betreffende 
machines en liften. De Health and Safety Executive, onderdeel van het Ministerie voor milieu, 
is verantwoordelijk voor de implementatie van workplace safety richtlijnen (artikel 118 A 
richtlijnen), de Use of Work Equipment richtlijn, de PPE (Use)-richtlijn en andere richtlijnen 
gevormd onder de algemene richtlijn (89/391). Het ministerie van milieu is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de richtlijnen betreffende energiebesparing. 

Afstemmingsmechanismen voor transparantie in de regelgeving 

In Engeland zijn zogenaamde Codes of Practice van kracht, welke de transparantie trachten 
te bevorderen. Volgens Gifford probeert men aldus door middel van Codes of Practice de 
regelgeving zo begrijpelijk mogelijk te maken voor degenen die de regels dienen na te leven. 

Aanwijzingen voor regelgeving 

Volgens Gifford is de co6rdinatie voor wat betreft de implementatie van EG-richtlijnen goed. 
Samen wordt gewerkt aan eventuele problemen. Zo werken de Health and Safety Executive 
en het departement van Trade and Industry samen om bedrijven te helpen aan de vereisten 
van regelgeving te voldoen. 

Zelfreguleringssystemen en certzficatie 

Engeland heeft jarenlang vertrouwd op zelfregulering door rniddel van algemene vereisten. 
Waar noodzakelijk werd specifieke actie ondernomen door de Health and Safety Executive. 
Op het gebied van fabricage van machines en drukapparaten werd in Engeland geen gebruikt 
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gemaalct van algemeen vereist type-onderzoek, zoals in Duitsland en Franlcrijk. 

De Europese interne marlct wetgeving en de standaardisering binnen de Europese tithe hebben 
bier echter verandering in aangebracht. Er wordt meet en meer gebruik gemaalcte van type-
onderzoek en certificatie door derden. Dit is een grote `cultuurshock' voor Engeland, 
aangezien men niet gewend was aan zoveel wetgeving. 

De criteria waaraan getoetst wordt of een bepaald product voldoet aan de General Safety 
Requirement van de General Safety Regulations lumen worden gevonden in: 41  
— Vrijwillige nationale standaarden ter uitvoering van de Europese standaarden. 
— Europese teclmische standaarden. 
— Bij gebrek an voorgaande standaarden: 

Standaarden opgesteld in Engeland 
—Codes of practice of 
—De stand van de teclunek 

en de veiligheid welke consumenten in alle redelijlcheid mogen verwachten. 

Voorschriften 

Nadere invulling van de algemene vereisten van de Consumer Protection Act geschiedt in de 
verschillende Regulations. De wijze waarop deze Regulations worden geformuleerd verschilt 
nog al. De Bunk Beds Regulations bevatten bijvoorbeeld zeer gedetaileerde, beschrijvende 
eisen. Sornmige Regulations zijn specifiek gericht op bepaald producten welke van nature ge-
vaarlijk zijn, zoals de Dangerous Substances and Preparations Regulations. Daarnaast wordt 
in veel van de productveiligheids Regulations het gebruik van bepaald materiaal of bepaalde 
ingredienten verboden, zoals de Asbestos Products Regulations. Deze Regulations bevatten 
tevens vereisten voor ettiketering. De Nightwear Regulations zijn een voorbeeld van 
Regulations waarin naar specifieke criteria voor veiligheid wordt verwezen. Deze criteria zijn 
omgezet in een British standard. Hier is sprake van een verwijzing naar de normen. Deze 
normen zijn niet verplicht, maar wel eon maatstaf om te bepalen of eon bepaald product 
voldoet an de algemene vereisten. 

Volgens Gifford is de Engelse wetgeving, vooral op het gebied van health and safety law, 
doelmatig en niet beschrijvend. Men maalct echter wel intensief gebruik van guidance and 
British standards om werlatemers en anderen te helpen om an de verplichtingen te voldoen. 

hiervoor Regulation 10 (2) 
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3.2 Implementatie van (product-)richtlijnen 

CoOrdinatie 

Het departement van Trade and Indusoy neemt over het algemeen de leiding voor wat betreft 
de implementatie van productrichtlijnen. Warmeer nodig wordt zij bij deze taak geadviseerd 
door de andere departementen. Dit hangt voor een groot deel af van het onderwerp van de 
richtlijn. 

CoOrdinatie van implementatie is geregeld door de Foreign and Commonwealth Office en het 
European Secretariat of the Cabinet Office. Speciaal daarvoor opgezette departementen 
ontvangen alle EG documenten en verspreiden die vervolgens naar de hun inziens 
verantwoordelijke ministeries. Er wordt altijd een ministerie aangewezen dat beschouwd wordt 
als kenuninisterie dat hoofdverantwoordelijk is voor de implementatie. Bovendien zijn er 
interdepartementale conunissies opgezet omdat erkend is dat de implementatie van veel EG-
regelgeving met binnen de grenzen van eon ministerie past. 

Methoden 

De implementatie van Europese wetgeving in Engeland gaat in het algemeen sneller dan in 
andere lidstaten. Het feit dat de regering vaak controle heeft over de meerderheid van het 
parlement en over de agenda van de aldaar besproken onderwerpen leidt tot snellere 
implementatie dan in de meeste andere landen, waar coalities het wetgevingsproces lcunnen 
vertragen. Bovendien wordt bij de presentatie van een wetgevingsvoorstel voor het parlement 
regelmatig verzvvegen dat die ter uitvoering van Europese regelgeving bedoeld is, omdat het 
parlement over het algemeen Europa veel onvriendelijker gezind is dan de ambtenaren op 
ministeries. Philip en Baron' hebben daarnaast gesignaleerd chat het gebruik van ad-
ministratieve maatregelen sterk toeneemt wanneer ambtenaren willen vemnjden dat Europese 
regelgeving door het parlement goedgekeurd moet worden. 

Ter uitvoering van secundaire regelgeving naar aanleiding van Europese richtlijnen wordt 
soms ook een brochure uitgegeven door het xninisterie aan belanghebbenden waarin de nieuwe 
situatie wordt uitgelegd. Alhoewel dit de implementatie aanzienlijk versneld omdat de 
wetgeving eenvoudig kan worden gehouden, is de vraag natuurlijk wat de juridische conse-
quenties zijn van een dergelijke pralctijk. Het is namelijk heel goed mogelijk dat de situatie 
zoals die wordt uitgelegd in de brochure met leidt tot een implementatie zoals die door de 
Europese commissie is bedoeld. 

42Butt Philip, A.; Baron, C.; in: Siedentopf, H.; Ziller, J.; Making European policies work, The implementati-
on of community legislation in the member states, Sage publications, London, 1988. 
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3.3 Handhaving en controle 

Zoals hierboven beschreven zijn de Trading Standards Officers en de Health and Safety 
Executive belast met de handhaving van respectievelijk de Consumer Protection Act en de 
Health and Safety at Work Act. Zij zijn onder andere bevoegd om gerechtelijke stappen te 
nemen, beslag te leggen op producten of om waarschuwingen uit te vaardigen in verband met 
gevaarlijke producten. 

Er zijn 126 Trading Standards Authorities en ongeveer 1600 Trading Standards Officers in 
Engeland en ieder van hen heeft de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de 
Consumer Protection Act op zijn eigen lokale gebied. Dit wordt centraal Met gecontroleerd. 
Er is in Engeland geen uniform handhavingsysteem. Echter, het Home Authority principe 
brengt enige consistentie binnen het systeem. Dit principe is gerntroduceerd door LA COTS*, 
een orgaan welke verbetering van de coardinatie tussen de lokale autoriteiten tot doe! heeft. 
Volgens het Home Authority principe is een bedrijf onderworpen aan de autoriteit van die 
Trading Standards Authority waar zijn hoofdkantoor is gesitueerd. Hierdoor is duidelijk aan 
welke pralctijk men rich dient te houden. 

De Health and Safety Executive bestaat zelf uit slechts drie leden. Daamaast is echter een 
groot aantal inspecteurs (ongeveer 1000) in dienst bij de Health and Safety Executive. Deze 
inspecteurs zorgen voor de 'clagelijkse' handhaving. Zij zijn georganiseerd in overeenstem-
ming met de diverse expertise gebieden. Zo zijn erfactmy inspectors, agriculture inspectors, 
enzovoort. Er worden verscheidene handhavingsmethoden gebruilct. Deze varieren van 
'huisbezoeken' tot aan strafrechtelijke vervolging. Van de laatste wordt echter weinig gebruik 
gemaakt, wat betekent dat men vaalc is aangewezen op de medewerlcing van bedrijven. 

Handhaving van de diverse Regulations betreffende energiebesparing geschiedt door de lokale 
autoriteiten door middel van strafrechtelijke sancties. The Departement of the Environment 
adviseert deze organisaties hierbij. 

Handhavende instanties op het gebied van tnilieurecht, consumentenrecht en arbeidsveiligheid 
hanteren alien een flexibele handhavingsstijl, waarbij grote terughoudendheid bestaat om over 
te gaan tot strafvervolging. Bovendien ontbreelct het deze instanties aan middelen om elke 
overtreding strafrechtelijk te vervolgen. Zij kiezen er Hever voor om hun spaarzame middelen 
te investeren in een op 'compliance' gerichte handhavingsstrategie. Daarbij gaat sterk de 
voorkeur uit naar het behouden van een goede relatie met de bedrijven waarvoor men 
verantwoordelijk is en te komen tot een vrijwillige naleving. Aangezien dit handhavingsbeleid 
vrijwel nooit van bovenop wordt vastgelegd in een richtlijn of een notitie, kan je het beleid 
ook defmieren als bottom up; het ontwikkelt zich tilt de dagelijkse handhavingspralctijk. 
Bijvoorbeeld Section 27 van de Consumer Protection Act stelt dat 'a duty to enforce is not 
a duty to prosecute'. 

"Local Authorities Co-Ordinating Body on Trading Standards. 
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3.4 Knelpunten 

In Engeland ervaart men soortgelijke problemen als in Nederland en andere Europese landen 
voor wat betreft de interne markt wetgeving. Zo is er andere het probleem van overlap tussen 
verschillende richtlijnen. Gifford noemt het voorbeeld van de twee richtlijnen ten aanzien van 
Machinery and Low Voltage. In dit geval zijn beide richtlijnen van toepassing, en wordt bij 
de uitvoering van die richtlijnen geprobeerd tot een politiek te komen. 

In Engeland heerst ook onzekerheid met betrekking tot de overlap tussen aan de ene kant 
consumentenproducten en aan de andere kant producten voor gebruik tijdens het werk. De 
interne markt wetgeving is van toepassing op beide soorten producten. Problemen ontstaan 
wanneer moet worden beslist of de Health and Safety Executive of de Trading Standard 
Officers bevoegd zijn om actie te ondememen in die gevallen waar een product zowel thuis 
als op het werk gebruilct wordt. In overleg met lokale Trading Standard Officers wordt 
hiervoor een oplossing gezocht. 

Het Britse systeem waarbij ambtenaren rouleren tussen de verschillende ministeries en vooral 
worden uitgezocht op hun bestuurlijke kwaliteiten heeft een nadeel bij de implementatie van 
specifieke wetgeving die een meer teclmisch karakter heeft. Het gevolg is dat veel richtlijnen 
geimplementeerd moeten worden door mensen die nog amper met die materie gewerkt hebben 
en daar bovendien weinig technische ketmis over bezitten. 

Wat betreft de handhaving client vermelding dat de verschillende instanties vaak over te 
weinig kennis en bevoegdheden beschilcken om effectief werlczaarn te lctumen zijn. Zowel bij 
de handhaving van de Consumer Protection Act, als bij de handhaving van de Health and 
Safety at Work Act wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot strafrechtelijke 
vervolging. Daarbij wordt het idee van een `algemene veiligheidsplicht' In Engeland 
overschaduwd door het feit dat deze plicht in verschillende delen van het land op 
verschillende manieren geinterpreteerd wordt als gevolg van de lokaal georganiseerde 
handhavingssystemen. . 
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Bijlage 

Engelse wetgeving corresponderend met Nederlandse wetgeving 

1. Corresponderend met de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen 
— Supply of Machinery (Safety) Regulations 1992 

2. Corresponderend met de Wet Energiebesparing Toestellen 
—Electrical Equipment (Safety) Regulations 1975 
Electrical Eguipment (Safety)(Amendments) Regulations 1976 
—The Boiler (efficiency) Regulations 1993 
—The Boiler (Efficiency) (Amendement) Regulations 1994 
—The Energy Information (koel- en vries apparatuur) Regulations 1994 
—The Energy Information (wasmachines) Regulations 1996 
—The Energy Information (wasdrogers) Regulations 1996 

Ms handhavings- (keurings-) instanties zijn aangewezen: 
—British Electrotechnical Appovais Board (BEAB) 
—Local authorities 

3. Corresponderend met de Ukwet 
—European Communities Act 1972 
—The Units of Measurement Regulations 1985 
—The Measuring Instruments (EEC Requirements) Regulation 1988 

4. Corresponderend met de Warenwet: 
a. Benzine 
—Control of Pollution Act 1974 
—The Motor Fuel (Lead content of Petrol) Regulations 1981 
b. Asbest 
—Consumer Protection Act 1987 
—The Asbestos Products (Safety) (Amendments) Regulations 1987 
—Health & Safety Act 1974 
—The Asbestos (Prohibition) (Amendment) Regulations 1987 
c. Speelgoed 
—Consumers Protection Act 1987 
—The Toys (safety) Regulations 1989 
d. 1Cinderveilige sluitingen 
—Consumer Protection Act 1987 
—Child Resistant Packaging (Safety) (Amendments) Regulation 1990 
e. Cosmetica 
—Consumers Protection Act 1987 
— The Cosmetic Products (Safety) Regulations 1989 
f. Textiel 
—Weights & Measures Act 1985 
—Weights and Measures (Knitting Yarns) Order 1988 
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g. Levensmiddelen 
—Food Act 1984 
—The Preservatives in Food Regulations 1979 
—The Emulsifiers and Stabilisers in Food Regulations 1989 
—The Food Labelling (Amendment) Regulations 1989 
— Food Safety Act 1990 
—The Quick-frozen Foodstuffs Regulations 1990 
— The Food Labelling (Amendment) (Irradiated Food) Regulations 1990 
—The Food (Control ofIrradiation) Regulations 1990. 

Als handhaving- (keurings-) instanties zijn aangewezen: 
—Trading Standards Department (local officers) 
—Health & Safety Commission 
—Health & Safety Executive 
—Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF) 

5. Corresponderend met de Wet Milieugevaarlijke stoffen. 
—European Communities Act 
—Detergents (Composition) Regulations 1978 
—Health & Safety at Work etc. Act 1974 
— Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances Regulations 1988 
—Food and Environment Protection Act 1985 
—Pesticides Safety Precautions Scheme. 
— The Classification — Dangerous Substances (Amendments) Regulations 1989 
—The Classification — Dangerous Substances (Amendments) Regulation 1990 

Ms hancihavings (keurings-) instanties zijn aangewezen 
—The Health & Safety Commission 
—The Health & Safety Executive 
—The Local Authorities Trading Standards Officers 
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4. ITALIE' 

4.1 Wettelijke en bestuurlijke context 

Grondwettelijke structuur 

De Grondwet van 1948 schiep een sterk gedecentraliseerde eenheidsstaat. De Constitutie 
verleende de regio's autonomie op bepaalde in de Grondwet aangeduide terreinen. De 
nationale overheid heeft zich de uitvoering van Gemeenschapswetgeving voorbehouden, maar 
kan besluiten de uitvoering van richtlijnen waarvan de inhoud op het terrein ligt waarvoor de 
regio's autonomie bezitten, over te laten aan de regio's. De regio's zelf zijn weer 
onderverdeeld in provincies en gemeenten. 

De competentie-afbakening tussen de staat en de regio's is nog steeds onzeker en derhalve 
permanent onderwerp van discussies en conflicten. De regio's eisen een grotere zeggenschap 
in de voorbereiding van de implementatie. Aangezien ook de ministeries hun eigen 'perifere' 
(regionale, provinciale en locale) directies en diensten kermen, bestaat er een rijke 
verscheidenheid aan uitvoerende en controlerende instanties. 

Rechtsinstrumenten 

De Grondwetgever is zeer strikt geweest in het ter beschilcking stellen van rechtsinstrumenten. 
Er bestaat een strikte hierarchic tussen de verschillende vormen van regelgeving. Procedures 
tot goedkeuring van wetsvoorstellen welke nog met zijn voltooid voor de volgende verkiezing-
en, worden afgebroken en weer opnieuw gestart zodra het nieuw gekozen parlement is 
aangetreden. Evenzo wordt nadat de regering is afgetreden, de behandeling van door het 
demissionaire kabinet ingediende wetsvoorstellen gestopt. De nieuwe regering moet met een 
schone lei lcunnen begirmen. Deze doctrinair correcte praktijk, leidt tot grote vertragingen 
wegens de frequente wisseling van regeringen. 
De Grondwet kent: 
a. Legge; een door voor wetgeving bevoegd vertegenwoordigend lichaam vastgesteld of 
goedgekeurd besluit. 
Er bestaan constitutionele wetten (alleen ter wijziging van de Grondwet), gewone wetten en 
regionale wetten. 
b. Decreto-legge; een door de president uit te vaardigen wetsbesluit, om bestuurshandelingen 
te laumen verrichten waarvoor een wettelijke basis ontbreelct en het parlement niet in staat is 
om op korte termijn in die leemte te voorzien. Een decreto-legge heeft een geldigheidsduur 
van 60 dagen. Dan moet de gewone wet in werking zijn getreden. (is dat met het geval dan 
wordt na die periode een nieuw besluit genomen met de zelfde inhoud). Italiaanse bronnen 

"Bronnen: 
— Keraudy, M.; Association Juris Ludi. 
— Santosuosso, L.; University of Naples 
— Cotterli, S.; Martinello, P.; Verardi, C.M.; Implementation of EEC Consumer Protection Directives in Italy, 

in : Reich, N.; Woodruffe, G. (Ed.); Consumer Policy after Maastricht, Kluwer, 1994. 
— Siedentopf, H.; Ziller, J.; Making European policies work, The implementation of Community Decisions, 

London, 1988. 
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zeggen dat deze, alleen als noodvoorziening bedoelde structuur, tamelijk frequent wordt ge-
bruikt. 
c. Decreto legislativo; een wettelijke regeling uit te vaardigen door de regering en /of de 
Ministers op grond van een Legge. De ministeriele regelgever moet daartoe zowel materieel 
als formeel gemachtigd zijn. Een kabinetsbesluit is een Decreto del Presidente della Republica 
(D.R.P.). Ministers kurmen alleen, of samen en in vereniging, een Decreto Ministeriale 
vaststellen. 
d. Regolamento; dit is een administratief voorschrift in feite bedoeld voor de interne 
adminis-tratie, doch veel van dergelijke voorschriften bevatten tot de burgers gerichte regelge-
ving. 
e. Legge comunitaria; op grond van de Wet van 09.03.1989 No 86 kan de Minister voor 
Gemeenschapsbeleic1 45  elk jaar een wetsvoorstel indienen tot machtiging om uitvoering te 
geven aan communautaire regelgeving 46. 

Verder zijn er nog ministeriele circulaires: instanties die door de overheid daarvoor zijn 
aangewezen, zoals de Cassa del Mezzogiono, ontwildcelen technische normen door middel van 
deze circulaires. Er bestaan verschillende soorten circulaires. Sommige stellen slechts een 
norm vast. Andere trachten bepaalde regelgeving te intewreteren of introduceren regelgeving 
in een nieuw, nog niet geregeld rechtsgebied. 

Competenties 

De Republiek Italie lijkt ietwat overmatig te worden geadministreerd. Het aantal ambtenaren 
is ongeveer drie maal zo hoog als in andere lidstaten (per 1000 inwoners) en wordt voor 70% 
uit het Zuiden van Italie gerecruteerd. De politieke top is viii zwaar: een minister, lid van het 
Kabinet, en enkele staatssecretarissen (die goat lid zijn van het Kabinet) elk met een cluster 
van politieke adviseurs. Zo goed als de afbakening tussen de statelijke en regionale compe-
tenties problemen veroorzaalct, is ook de horizontale taalcverdeling tussen de ministers niet 
altijd haarscherp. Dit moet opgevangen worden door een verregaande samenwerking tussen 
de Ministeries, resulterend in een enkel besluit, in plaats van meerdere besluiten, eon voor elk 
bij een richtlijn betrokken departement. De contacten met het 'maatschappelijk middenveld' 
zijn nauw en frequent. Vertegenwoordigers van de adressaten nemen vaak deel aan de 
voorbereiding van de implementatie. Die deelname kan zover gaan dat de desbetreffende 
vertegenwoordiger lid wordt van de Italiaanse delegatie naar Brussel. 

Bestuurlijk/juridisch kader voor productregels 

Er is in Italie Oen juridisch kader voor productwetgeving. Elke productgroep wordt gebaseerd 
op svecifieke regelgeving. De regelgeving voor wat betreft producten gebeurt aldus stukje 
voor stukje, op een ad hoc basis. Productregelgeving in Italie is dilcwijls het gevolg van de 
implementatie van EG-regelgeving. Er bestaat geen algemene definitie van het begrip 'prod-
uct', maar slechts (veelvormige) defmities welke, in de meeste gevallen, een `lcopie' zijn van 
de in de Europese regelgeving gehanteerde begrippen. 

nMinistro per il coordinamente delle politische comunitarie 

46, —1 e ook onder punt 2 (implementatie van richtlijnen) 
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Certificatie 

In Italia is de l'UNI (Ente Italian° di Unificazione) 47  belast met de certificering van - 
producten conform de voorschriften vastgesteld in de normen van de UNI. Deze certificering 
vindt plaats door middel van: 
— het testen van het product; 
— het accepteren van het eigen controle systeem van de producent; 
— controle van de productie. 

De UNI houdt zich onder meer bezig met het ontwilckelen en publiceren van teclmische 
nonnen. Daarnaast werkt zij samen met standaardisatie instellingen in andere landen. Tenslotte 
zorgt zij voor deelname van Italie aan het werk van de technische groepen van de ISO en de 
CEN. 

4.2 Implementatie van (product-)richtlijnen. 

Coordinatie 

Het eerste vraagstuk dat bier aan de orde komt is de bevoegdheidsverdeling tussen de centrale 
en de regionale overheden. Elke implementatie van Gemeenschapsrichtlijnen welke binnen de 
bevoegdheid van de regionale overheden vallen, moet toch eerst worden voorafgegaan door 
een wettelijke maatregel van de centrale overheid welke de algemene beginselen omschrijft, 
volgens welke de implementatie moet plaats vinden (volgens art. 6 van het Decreto 
Presidentiale della Rep. van 24.07.1977, No 616). In de pralctijk blijft de implementatie 
ondanks de regionale bevoegdheden toch vaak in handen van de centrale overheid, hetzij 
doordat de regio's nalaten te implementeren, hetzij doordat er onduidelijkheden bestaan 
omtrent de afbalcening van de wederzijdse bevoegdheden. 

De interdepartementale coordinatie wordt verzorgd door interdepartementale ambtelijke 
commissies, bijeengebracht op initiatief van het departement dat het meest door een richtlijn 
wordt geraalct. Het gaat in de meeste gevallen om een niet-geinstitutionaliseerde 
samenwerlcing. Met name warmeer niet-ambtelijke deelnemers  bij de voorbereiding worden 
betroldcen wordt een formele werkgroep geinstalleerd. 

Op centraal niveau is een Ministerie voor Gemeenschapsbeleid opgericht, wiens taak het is 
de opstelling van de ministeries ten opzichte van het Gemeenschapsbeleid te hannoniseren en 
te coordineren. Dit ministerie heeft evenwel geen invloed, althans met in de praktijk, op de 
bestaande vormen van interdepartementale samenwerlcing. 

Het is met uitzonderlijk dat verschillende ministeries bevoegd zijn op hetzelfde rechtsgebied. 
De slechte coOrdinatie in Italie heeft hetzij overlap in regelgeving, hetzij in extreme gevallen 
zelfs tegenstrijdigheden in de productwetgeving tot gevolg. 

Van een clustering van wetgeving is in Italie geen sprake. Er bestaan geen basiswetgevingen,- 

470pgericht in 1921 
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anders clan enkele machtigingswetten, waarin een algemeen kader wordt geschapen voor de 
concrete toepassing van richtlijnen. Men treft een veelheid van wetten aan, die blijkbaar ieder 
voor zich onvoldoende zijn om de materie te regelen, zodat naast de wetten nog vele verschil-
lende decreten nodig zijn. 

In hoeverre (product-)richtlijnen op regionaal niveau zijn uitgevoerd, onttrelct zich voorshands 
aan de waarneming. Afgaande op de stellige beweringen in de interviews en enquetes 'amen 
dat er niet vet! zijn. Evenmin vallen er hoofdlijnen te onderkennen in de opzet van de wetten 
met betrekldng tot aangrijpingspunten, of doelgroepen. Dat ligt ook Met voor de hand, gelet 
op het aantal ministeries die bij de bier beoogde transformatie betroklcen aim. In dit verband 
valt te noemen: 
— het Ministerie van Nijverheid, Handel en Ambachten; 
— het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid; 
— het Ministerie van Gezondheid; 
— het Ministerie van Binnenlandse Zaken; 
— het Ministerie van Transport; 
— het Ministerie van Buitenlandse Zaken (soms); 
— het Ministerie van Gemeenschapsbeleid. 
Anders dan in verschillende andere lidstaten wordt de herkomst van een decreet formeel 
vermeld. 

Methoden 

Italie heeft een grote achterstand op het gebied van implementatie van EG-regelgeving. Men 
is bier ook meerdere malen op gewezen door de Commissie." Het Italiaanse Parlement was 
vaak niet in staat het initiatief te nemen tot de aanname van nationale uitvoeringsmaatregelen, 
en wachtte doorgaans optreden door de regering at De regering op liar beurt werd vaak 
be1nvloed door de verschillende belangengroepen en miste een samenhangend Europees beleid. 
Dientengevolge was een groot deel van de EG-richtlijnen," waarvan veel op het gebied van 
consumentenbescherming, nog niet uitgevoerd. 

Dit alles heeft aanleiding gegeven tot de aarmame van een wet waarin een speciaal 
mechanisme is ingesteld voor 'semi-automatische' implementatie van EG-recht. Deze wet 
introduceert binnen het Italiaanse systeem de voomoemde Legge Communitaria" (ook wel 
Legge La Pergola), welke jaarlijks wordt vastgesteld door het Parlement op voorstel van de 
Ministro per il coordinamente delle politische comunitarie51  in samenwerlcing met de 
Minister van Buitenlandse zaken en eventuele andere betroldcen ministers. In dit voorstel 
wordt de mate van confonniteit van het Italiaanse systeem met het Europese systeem 
vastgesteld. Vervolgens wordt een ontwerp Legge Communitaria aan de regering voorgelegd. 

"Vergelijk de jurispmdentie van het Europese Hof van Justitie aangegeven in hoofcistuk II van het 
rapport. 

"In 1989 was er een achterstand van ongeveer 250 richtlijnen. 

"Zie hiervoor de rechtinstrtunenten zoals hierboven omschreven. 

'Minister voor Gemeenschapsbeleid. 
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De uiteindelijke Legge Communitario heeft dezelfde rechtslcracht als een gewone wet (Legge). 
Inmiddels zijn er vijf Legge Communitaria aangenomen52 . 

Op basis van de jaarlijkse Legge Communitaria worden er in Italie Decreto legislativo 
opgesteld. Zo is EG-richtlijn 88/378 (betreffende de veiligheid van speelgoed) geimple-
menteerd in Decreto legislativo nr. 313 van 27 september 1991 en EG-richtlijn 87/357 
(betreffende artikelen die door een misleidend uiterlijk een gevaar vormen voor de gezondheid 
of de veiligheid van de consument) geImplementeerd in Decreto legislativo nr. 73 van 25 
januari 1992. Momenteel is de Legge Communitaria 1995 nog steeds met aangenomen. 

4.3 Handhaving en controle 

Voor wat de handhaving en de controle betreft, zijn er twee verschillende lijnen te 
onderkennen: een statelijke en een regionale. Ten aanzien van de eerstgenoemde valt op dat 
vrijwel alle betroklcen ministeries over regionale en provinciale, soms lokale 'buitendiensten' 
(organi perzferici) beschikken. Warmer meerdere ministeries bij de tot stand koming van een 
wet of decreet betrolcken zijn blijken ze ook bij de handhaving ervan betrolcken. Daarnaast 
beschildcen de regio's over eigen diensten, ook op provinciaal en lokaal niveau. Sancties op 
overtredingen worden in het decreet zelf vastgelegd; het gaat dan om adrninistratieve boetes 
waarvoor een minimum-bedrag en een maximum-bedrag worden vastgesteld. 

4.4 Knelpunten 

Op de eerste plaats is er in Italic sprake van een zeer rigide (grond-)wettelijk systeem van 
besluitvonning en regelgeving. Dit beperkt de flexibiliteit ten aanzien van de implementatie 
van EG-richtlijnen. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid ten aanzien van de bevoegd-
heidsverdeling tussen de staat en de regio's. Als gevolg van de slechte coordinatie tussen de 
verschillende ministeries en een overmaat aan betrokkenheid is er spralce van zeer 
gefragmenteerde, versnipperde en onduidelijke wetgeving 

Een ander probleem in Italie vormt de geringe overzichtelijkheid van het handhavingsstelsel. 
Zowel statelijke als regionale handhavingsdiensten zijn betrokken bij de handhaving en 
controle. 

Wat betreft de implementatie van EG-regelgeving is het grootste lcnelpunt in Italie de 
traagheid waarmee de richtlijnen worden geimplementeerd. Hierdoor heeft men een grote 
achterstand op het gebied van de uitvoering van Gemeenschapsrecht. Dit probleem meent men 
grotendeels te hebben opgelost door de Legge Communitaria. 53  De jurisprudentie van het 
Europese Hof van Justitie 54  geeft echter het vermoeden van het tegendeel. 

52In 1990,1991,1992,1993 en 1994. 

"Vergelijk Cotterli, S.; Martinello, P.; Verardi, C.M.; Implementation of EEC Consumer Protection in 
Italy, p. 63 en 64. 

5°Zie hoofdstuk 2. 
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5. ZWEDEN" 

5.1 Wettelijke en bestuurlijke context 

Het Zweedse parlement is als enige bevoegd wetten in formele zin te maken. Deze wetten zijn 
met gedetailleerd en algemeen van toepassing. Het staat de regering vrij om 'ordinances' vast 
te stellen waarbij de wet in concreto wordt uitgevoerd. Aan overheidsinstanties die in een 
bepaald sector bevoegd zijn, wordt vaak de competentie toegekend zelf verordeningen in die 
sector te ontwikkelen. Deze regelgeving kan bijvoorbeeld de voorschriften vaststellen waaraan 
een bepaald product moet voldoen, om op de markt gebracht te worden. Arresten van de 
hogere gerechten hebben precedent-werlcing en vullen op deze wijze de wetgeving aan. 
Daarnaast speelt traditioneel de officiele toelichting bij wetsvoorstellen een belangrijke rol bij 
de interpretatie van wetten. 

Ook traditioneel is de instelling van de 'Ombudsman' (Konsumentombudsmannen). Volgens 
deze traditie worden conflicten tussen ondememers en consumenten door middel van 
onderhandelingen en op basis van vrijwilligheid opgelost. Tegenwoordig heeft deze instelling 
opsporings-, toezichts- en sanctionneringsbevoegdheden. De Ombudsman blijft de belangrijk-
ste figuur in de handhaving van de in de Productveiligheiciswet (Produktsakerhetslagen) en 
de Marketingwet (Marknadsforingslagen) opgenomen voorschriften. Het moge duidelijk zijn 
dat de Ombudsman in Zweden, als instelling, niet vergeleken mag worden met de in 
Nederland bekende figuur van Ombudsman. 

Nadat Zweden lid van de EU is geworden, moest er veel en snel gdmplementeerd worden. 
Zweden voelde zich verplicht om het karakter van de productwetgeving te veranderen. Het 
feit dat EG-regelgeving vaak veel gedetailleerder is dan bij nationale Zweedse wetgeving de 
gewoonte is, heeft ertoe geleid dat veel aan harmonisatie van gemeenschappelijk geregelde 
onderwerpen gedaan moest worden. Bovendien wordt het moeilijker om in dezelfde mate aan 
de toelichting op de wetsvoorstellen te refereren. 

Bestuurlijkljuridisch kader van productregelgeving 

Zweden kent al sinds 1985 een kaderwet, de Marketingvvet (Marknadsfdringslagen, SFS 1985: 
1418) die op dat moment zowel op consumentenproducten en diensten van toepassing was, 
als ook op fabrikanten. Doel van deze wet was de consument en de ondememer tegen onethi-
sche ondernemingspraktijken te beschermen. 56  De wet verbood in zeer algemene termen 
ondernemingspraktijken die tegen algemeen erkende ondernemingsnormen indruisen of die op 

"Brormen: 
— Nordstrom, K., SWEDAC 
— Ebbesson, A., SWEDAC 
— • Ringstedt, N.; Post Market Control Of Technical Consumer Goods, Product Safety in Practice-the 

experience of the National Swedish Board for Consumer Policies, in Micklitz, H-W.; Post Market 
Control of Consumer Goods, 1990. 

— Reich, N.; Woodruffe, G. (Ed.); Consumer Policy after Maastricht, Kluwer, 1994. 

'Ringsted, N.; Post Market Control Of Technical Consumer Goods, Product Safety in Practice-the 
experience of the National Swedish Board for Consumer Policies, p. 95. 
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enige elke andere wijze onwenselijk werden geacht. Deze wet is in 1996 veranderd en is nu 
alleen op fabrilcanten en ondememers, die een product op de marIct willen brengen, van 
toepassing (SFS 1996). 

De productwetgeving maalct sincls 1988 en de inwerlcingtreding van de Productveiligheidswet 
(Produktstikerhetslagen) een ldassiek onderscheid tussen consumentenproducten en overige 
produkten. Er bestaat voor consumentenproducten een kaderwet, de "Produkrsakerhetslagen" 
of Productveiligheidswet (1996: 334). Deze wet is van toepassing op alle producten en dien-
sten die door ondernemers aan consumenten verkocht, geschonken, verhuurd of uitgeleend 
worden en die naar alle waarschlinlificheid gebruik zullen maken van deze producten of 
diensten. Producten die geen consumentenproducten zijn worden door de bevoegde 
overheidsinstanties geregeld. Zoals hierboven vermeld Icrijgen deze instanties vaak de 
bevoegdheid om zelfstandig regelgeving te ontwikkelen. De centrale toezichthouder voor 
zowel de Consumentenveiligheidswet als de Marketingwet, is de Ombudsman. 

Het doel van de Productveiligheidswet is te voorkomen dat gevaarlijke goederen op de manct 
worden gebracht die aan mensen of goederen schade zouden kunnen toebrengen. Een onder-
nemer (importeur, fabrikant, groothandelaar of detailliandelaar) kan overeenkomstig deze wet 
worden verplicht veiligheidsinformatie te leveren als hij een product of dienst op de markt 
brengt, ter voorkoming van schade. Het kan hem tevens verboden worden goederen of 
diensten te verkopen of te exporteren, als deze een bepaald veiligheidsrisico met zich mee-
brengen. Hij !can ook verplicht worden waarschuwingen uit te vaardigen over mogelijke 
schade of verwondingen en informatie te geven over de wijze waarop deze voorkomen dienen 
te worden. Tenslotte kan de ondememer verplicht worden bepaalde, onveilig geoordeelde 
producten (dienst of goed) van de marlct terug te nemen. 

Een ander onderscheid worth gemaakt tussen de instantie die normen voorschrijft en de instan-
tie die ervoor moet zorgen dat een norm worth nageleefd. Er is in Zweden gekozen voor een 
'open' systeem bij de vaststelling of producten conform de voorschriften zijn. Dit betekent 
dat de vraag of een bepaald product aan de voor dat product geldende voorschriften voldoet, 
door geaccrediteerde of benoemde instanties beoordeeld wordt, in pints van door de instanties 
the de voorscbriften hebben ontwikkeld. SWEDAC (Styrelsen Pr ackreditering och teknisk 
kontroll) is de overheidsinstantie die voor deze accreditatie bevoegd is. Alle Zweedse 
instanties die verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van regelgeving op dat gebied moeten 
eerst met SWEDAC overleggen. Dit laatste om te voorkomen dat de andere regelgeving 
strijdig blijkt met het Zweeds systeem van confonniteit van producten. 

Competen ties 

Zoals in andere landen kent Zweden een heel conglomeraat van ministeries en instituties die 
verantwoordelijk zijn voor uiteenlopende zaken. De Nationale Conunissie voor Consumen-
tenbeleid (Konsumentverket) is bijvoorbeeld belast met de naleving van de Productaansprake-
lijkheidswet (Produktansvarslagen; 1992: 18), welke valt onder de bevoegdheid van het 
Ministerie van Bitmenlandse zaken. Deze twee overheidsorganisaties zijn tevens belast met 
zaken die de Productveiligheidswet betreffen. Wat betreft gevaarlijke gereedschappen (1977: 
1160) is de verantwoordelijkheid verdeeld tussen enerzijds de Nationale Commissie voor 
Consumentenbeleid en de Nationale Commissie voor Werkveiligheid en Gezondheid (Arbe- 
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tarskyddsstyrelsen). Het bevoegde ministerie in deze zaken is het Ministerie van Arbeid. 
Gereedschap dat geschikt is voor particulier gebruik valt onder de Nationale Conunissie voor 
Consumentenbeleid en het Ministerie van Birmenlandse zaken. Huishoudelijke apparaten vallen 
eveneens onder het toezicht van de Nationale Conunissie voor Consumentenbeleid. De 
verantwoordelijkheid hiervoor is in handen van het Ministerie van Binnenlandse zaken. 

Onderscheid tussen de verschillende levensfasen van producten 

Er wordt geen algemeen onderscheid gemaakt tussen de verschillende levensfasen van 
producten. Slechts in zeer specifieke gevallen komt het voor dat een toezichthoudende autori-
teit een bepaald product aan regehnatige controles wil onderwerpen. Dit is bij voorbeeld het 
geval bij liften en voertuigen. 

Er bestaat een rapport, met betreldcing tot recycling en aansprakelijkheid van de fabrikant, 
over de vraag hoe producten, gedurende alle levensfasen,' zo min mogelijk inilieuschadelijk 
en energiezuinig gemaakt kunnen worden. In het voorstel worden 'retailers' verplicht bepaalde 
weggeworpen producten terug te nemen en onderdelen die zich daarvoor lenen te recyclen. 
Wat betreft elelcironische producten worden de voorstellen momenteel door de betroldcen 
partijen beoordeeld. 

5.2 Implementatie van (product-)richtlijnen 

Zweden heeft, evenals andere landen, problemen ondervonden bij de implementatie van EG-
richtlijnen. In de herfst van 1992 verkeerde men in de veronderstelling dat het EEA-verdrag 
op 1 januari 1993 in werking zou treden. Daarom werd hard gewerkt om voor deze datum de 
gehele Zweedse wetgeving aan te passen aan de EG-regelgeving. Hiervoor werd veel druk 
uitgeoefend op de verantwoordelijke ministeries en autoriteiten. De kwaliteit van de Zweedse 
wetgeving heeft hieronder geleden." 

Er is in Zweden geen vast systeem van departementale coordinatie voor de implementatie van 
EG-richtlijnen. Alle richtlijnen worden in de vonn van nationale wetten gehnplementeerd. Het 
bevoegde ministerie op een bepaald gebied is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de 
implementatiewetgeving, in samenwerldng met de ministeries die naburige domeinen in htm 
takenpakket hebben. Het kabinet bereidt richtlijnen inzake specifieke gebieden voor, zoals 
bijvoorbeeld voor de manier waarop voorbereidingsteksten en verordeningen worden geschre-
yen. 

Wat betreft de implementatie van EG-regelgeving vindt er wel een soort van interdepartemen-
taal overleg plaats. Elk ministerie, verantwoordelijk voor het tot stand brengen van regelge-
ving op haar eigen competentiegebied, is verplicht andere ministeries of belanghebbende 
overheidsorganisaties te raadplegen met betreldcing tot onderwerpen die voor de betreffende 

"Zowel tijdens de fabricage en het gebruik als bij de afvalverwerlcing. 

"Consumer Protection Interests in Sweden, Journal of Consumer Policy, 1994, pp. 123-133. Zie verder 
Per Eklund 
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organisaties van belang (zouden Ictumen) zijn. 

De Zweedse regering heeft onlangs een rapport over de kwaliteit van de eigen wetgeving 
gepubliceerd, the de ritel draagt: "Zweden and the Internal Market" (1996/97: 83). Het doel 
van dit rapport is de wijze waarop Zweden zijn gemeenschappelijke verplichtingen naleeft, 
te analyseren, alsmede de uitgangspunten die voor deze taak zijn vastgesteld, an te duiden. 
De regering onderstreept in dit recente rapport tevens het belang van een kwalitatief goed 
wettelijk kader op dit punt. Verder client wetgeving duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk te 
zijn. Volgens het rapport is het in de hedendaagse situatie, met haar overvloed aan deels 
tegenstrijdige en deels duplicerende regels, onnodig moeilijk voor ondememers om het wette-
lijke kader te overzien. Dit heeft tot gevolg dat het ondememingen te moeilijk wordt gemaalct 
om goal birmen de inteme markt te functioneren. Het worth nood2akelijk geacht zowel de 
regels te vergemalckelijken als hun aantal te venninderen. Dit zal leiden tot een grotere 
transparantie en duidelijkheid. 

Daamaast bestaat er een officidle commissie die de positie van MKB's in Zweden (1996: 60) 
tracht te verbeteren. Doe van deze commissie is te zoeken naar manieren om het wettelijke 
kader voor deze bedrijven te vergemakkelijken, alsmede te zoeken naar mogelijkheden om de 
contacten tussen hen en de autoriteiten soepeler te lawn verlopen. Daamaast wil de commissie 
de regels identificeren die het voor de kleine bedrijven moeilijk maken on bitmen de 
gemeenschappelijke markt te groeien. 

5.3 Handbaving en controle 

In principe kent Zweden een 'open' systeem van handhaving: Er wordt zoveel mogelijk 
geprobeerd om tot een convenant of overeenkomst te komen. De ondememer wordt meestal 
overgehaald tot het respecteren van de voor zijn product relevante voorschriften. In eerste 
instantie is elk ministerie (of aangewezen overheidsorganisatie) verantwoordelijk voor de 
handhaving op haar eigen competentiegebied. Daarnaast is voor consumentenproducten de 
Ombudsman verantwoordelijk voor de naleving  van de voorschriften. Mocht en geen 
overeenstemtning bereilct worden tussen de Ombudsman en de ondememer, dan wordt de 
"Marknadsdomstolen", het Marlctgerechtshof, ingeschalceld. 

Voor consumentenproducten is zowel de Nationale Conunissie voor Consumentenbeleid 
(Konsumentverket) Ws de Ombudsman belast met het toezicht  op de naleving van de Product-
veiligheidswet (Produktstikerhetslagen, aangepast door EG richtlijn 92/59). Het 
MarIctgerechtshof is bevoegd in geschillen die met deze wet te malcen hebben. 

Wat betreft de Productveiligheidswet is enkel de Ombudsman bevoegd tegen een ondernemer 
op te rieden. Als het nodig is om op te treden, neemt de Ombudsman contact met de 
ondememer op. Vaak zal de ondememer vrijwillig maatregelen nemen om niet meer in 
overtreding van de Productveiligheidswet te zijn. Zo wordt de zaak met een convenant 
afgedaan. De ondememer is verplicht op verzoek van de Ombudsman informatie of monsters 
te leveren. In minder belangrijke zaken is de ombudsman tevens bevoegd een informatiebevel, 
een verbod of een bevel tot terugname van goederen te geven. Dew tnaatregelen gaan vaak 
gepaard met een administratieve boete. 
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Wanneer geen overeenstemming wordt bereilct kan de Ombudsman de zaak bij het 
Marktgerechtshof aanhangig maken. Dit Gerechtshof kan bevelen of verboden uitspreken, 
meestal samen met een boete. De beslissingen van het gerechtshof hebben precedent-werking 
en er is Oen beroepsmogelijIcheid. In zaken die geen uitstel lumen dulden, mag het Ge-
rechtshof op verzoek van de Ombudsman een interim beslissing uitspreken. Een ondememer 
mag door het Gerechtshof bij verstek slechts tot het betalen van een boete worden 
veroordeeld. 

In zaken die met over consumentenproducten gaan, zijn het de met een bepaald talcenpaldcet 
belaste ambtenaren die toezicht moeten houden. De regelgeving voor een bepaald product 
wijst gewoonlijk de ambtenaren aan, die het bijzondere toezicht voor onderhavige producten 
moet houden. Ze lcrijgen meestal opsporingsbevoegdheden en zijn op deze wijze bevoegd om 
informatie te vragen en te verzamelen, monsters te nemen, documenten in te zien enz. Deze 
toezichtsambtenaren hebben vaak eveneens de bevoegdheid zelf bevelen en verboden uit te 
spreken die voor hun taak, het doen naleven van de regels, noodzakelijk zijn. Tegen deze 
bevelen en verboden kan men bij het gerechtshof beroep aantekenen. Als een ondememer de 
bevelen of verboden niet respecteert, kan hij tot een boete of een gevangenisstraf van 
maximaal een jaar veroordeeld worden. 

De handhaving van de Marketingvvet is ongeveer gelijk geregeld. In principe is de Consumen-
ten-Ombudsman bevoegd, die in minder belangrijke zaken de zaak zelfhelemaal kan afhandel-
en, bijvoorbeeld door een marketingsverbod of een informatieverplichting op te leggen. In 
zwaardere geschillen moet hij de kwestie aan de MarIctgerechtshof voorleggen en aldaar 
aanhangig maken. 

5.4 Knelpunten 

Zweden ervaart bij haar eigen wetgeving, en de implementatie van EG-richtlijnen binnen deze 
wetgeving, dezelfde knelpunten als Nederland. In het bijzonder vormt het feit dat Zweden 
slechts sinds kort EG-lidstaat is, een nijpend probleem, aangezien veel EG-regelgeving 
tegelijkertijd (en binnen zeer korte tijd) geimplementeerd moest worden. Om de lcwaliteit van 
de wetgeving te verbeteren wordt deze dan ook regelmatig bekeken en aangepast. 

Een ander probleem dat SWEDAC geconstateerd heeft, is dat EG-regelgeving effect heeft op 
verschillende, met bijzondere regelgeving belaste, autoriteiten birmen Zweden. Ook varieert 
de kennis van EG-regelgeving bij de verschillende autoriteiten en (met handhaving en toezicht 
belaste) instanties, hetgeen op de naleving van EG-regelgeving en de kwaliteit van de nationa-
le wetgeving een nadelig effect heeft. Daarom is SWEDAC van mening dat het nuttig zou zijn 
om een centrale autoriteit te creeren die zowel met het toezicht op de implementatie van EG-
regelgeving als met de informatie wat betreft EG-recht belast zou zijn. 
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Bijlage 

Overzicht verantwoordelifice overheidsinstanties voor producten (handhaving en toezicht) 

1. Swedac (Styrelsen 	acicreditering och teknisk kontroll): verantwoordelijk voor de 
producten die onder de Act of weights and measures vallen, m.u.v.: elelctriciteitsmeters 
(Swedish Electrical Safety Board); waterrneters en thermo-energiemeters (Swedish 
National Board of Housing, Building and Planning); taximeters, odometers en tacho-
graphs (Swedish Road Administration); voorverpalcte etenswaren (Swedish National Food 
Administration) 

2 Nationale conunissie voor consumentenbeleid (Konsumentverket): speelgoed, textiel, 
veiligheidsuitrustingen voor particulier gebruik 

3. Nationale commissie voor veiligheid en gezondheid op de werlcvloer (Arbetarsicyddssty-
relsen): machines. 

4. Swedish Electrical Safety Board (EMC) 
5. Swedish National Board of Housing, Building and Planning: bouwproducten. 
'6. Swedish National Chemicals Inspectorate: handel, import en export van chemische stoffen 

en mengsels. 
7. Civil Aviation Inspectorate: vliegverkeer materieel en voorraad. 
8. Swedish National Medical Products Agency: farmaceutische producten. 
9. Swedish National Post and Telecoms Agency: telecommurticatie en radiozenders. 

10. Swedish National Maritime Administration: schepen. 
11. Swedish National Board of Health and Welfare: medische apparaten en tabalcsproducten. 
12. Swedish Inspectorate of Explosives and Flammables: vuurvatbare producten en 

explosieven (m.i.v. vuurwerk). 
13. Swedish National Food Administration: etenswarem 
14. Swedish Environmental Protection Agency: uitlaatvoorschriften voor voertuigen. 
15. Swedish National Institute of Radiation Protection: ionerende en niet ionerende 

radio acieve bronnen, zonnebanlcen, magnetronnen etc. 
16. Swedish National Road Administration: voertuigen, tractoren etc. 
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B. VERENIGDE STATEN VAN AMERI1CA (CALIFORNIE)" 

1. Inleiding 

In de Verenigde Staten is geen eenduidig systeem voor productwetgeving. Dat wil met zeggen 
dat er geen regelgeving ten aanzien van kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieueisen 
aan producten bestaat. Productregelgeving als zodanig is geen categorie van wetgeving maar 
valt onder verschillende andere wetten. De belangrijlcste wetten die regels ten aanzien van 
producten bevatten zijn de Consumer Product Safety Act van 1971 (CPSA), de Occupational 
Safety and Health Act of 1970 (OSHA), en diverse andere wetten die meer specifieke sectoren 
van de economie omvatten. De wetgeving in de Verenigde Staten op al deze gebieden is begin 
jaren zeventig van kracht geworden, toen een wetgevingsgolf heeft plaatsgevonden en de be-
voegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de staten ter discussie stond. 

2. De Consumer Product Safety Act 

In de CPSA is de link met productwetgeving zoals Europese landen die kennen nog het meest 
duidelijk aanwezig. De vraag of wetgeving op het terrein van productveiligheid een federale 
aangelegenheid is of een zaak van de staten is eind jaren zestig beantwoord. Onderzoek door 
de Consumer Product Safety Commission leidde tot de conclusie dat regulering van 
productwetgeving op federaal niveau diende plaats te vinden, omdat 50 verschillende statelijke 
wetgevingen ten aanzien van productveiligheid tot een onoverzichtelijke situatie voor produ-
centen in de Verenigde Staten zou leiden, en de interstatelijke handel teveel zouden 
belemmeren. Als we de situatie in California ten aanzien van productwetgeving in 
ogenschouw nemen is dus alleen federale wetgeving van toepassing. Dat de situatie in 
California toch heel anders kan zijn dan in andere staten ligt aan de grote invloed van de 
private sector op het productreguleringssysteem, dat hieronder beschreven wordt. 

Ten tweede is er voortdurend een debat gevoerd over de mate van regulering; in hoeverre kan 
men de veiligheid van producten overlaten aan een zelfregulerend systeem van vrijwillige 
standaardisatie en productaansprakelijkheid, of moet de centrale overheid de verantwoordelijk-
heid op zich nemen om productstandaarden in te voeren. 

39— 
- pronnen: 

— Joerges, C.; Falke, J.; Micklitz H.-W.; Briiggemeier G.; Der Sicherheit von Konsumgfitern und die 
Entwicklung der Europiiischen Gemeinschaft, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1988. 

— Joerges, C.; NaclunarIctkontrollen im Amerikanischen Recht, in Micklitz, H.-W.; Post Market Control of 
Consumer Goods, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1990. 
Mendeloff, J.; Regulating Safety: An Economic and Political Analysis of Occupational Safety and Health 
Policy, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, 1979. 
Rettenbeck, S.; Die Rficknifrilicht in der Produkthaftung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1994. 

— Internet: 
http://www.netsol.net/consumer.html  [01/04//97]. 
http://search.osha-slc.gov/search97chi/v.. . [08/04/97]. 
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Bij de invoering van de Consumer Product Safety Act in 1972 tot begin jaren tachtig was de 
heersende melting dat er een wijdverbreid systeem van dwingende productstandaarden moest 
komen on de consument te beschermen. Sinds het aantreden van Reagan als president van 
de Verenigde Staten is er een trend van deregulering in de Amerikaanse samenleving opgestart 
die ook zijn invloed heeft gehad op het functioneren van de Consumer Product Safety 
Commission. Het huidige systeem van productveiligheid is voomamelijk gebaseerd op het nit 
de marict nemen van producten bij bewezen ondeugdelijldieden die een gevaar voor de 
consument kunnen opleveren en de verplichting voor producenten om aan te geven welke 
risico's a aan het gebruik van hun producten zitten. 

We zullen de de ontwildceling van de Consumer Product Safety Commission en haar 
werkzaamheden gebruilcen om te illustreren hoe het Amerikaanse systeem ten aanzien van 
productveiligheid haar beslag krijgt. De Consumer Product Safety Commission wad 
uiteindelijk de hoofdverantwoordelijke voor de naleving en de administratie van de CSPA. De 
conunissie is een onafhankelijk orgaan dat niet onder een ministerie valt en voor wiens budget 
het congres direct verantwoordelijk is. Zij is niet alleen verantwoordelijk voor de CSPA, maar 
ook voor een aantal meer product specifiekere wetten. 

Out de taak van de CPSC beta te begrijpen is het east noodzakelijk om te schetsen hoe de 
standaardisatie in de Verenigde Staten plaatsvindt. Standaardisatie in het kader van de CPSA 
is voomamelijk een zaak voor de particuliere sector. De Verenigde Staten kent 580 
particuliere organisaties die zich met standaardisatie bezig houden. De belangrijkste nationaal 
georganiseerde verbanden zijn de Engineers Societies en Trade Associations (valcorganisaties). 
Zij ontwildcelen zelf niet alleen productnormen, maar waken ook samen met de belangrijkste 
Amerilcaanse standaardiseringsorganisaties, zoals de American Society for Testing and 
Materials. Al deze activiteiten worden gecoOrdineerd door het American National Standards 
Institute. De productstaridaarden war deze particuliere organisaties verantwoordelijk voor zijn, 
worden voluntary product standards genoemd. Dew "vrijwillige" standaarden vormen de basis 
voor het huidige systeem van productwetgeving. Consumenten lcunnen a dezelfde rechten aan 
ontlenen als verbindende voorschriften, omdat de Amerilcaanse rechtspraak heeft erkend dat 
een producent onverantwoorde risico's neemt als hij zich niet aan de `vrijwillige' standaarden 
houdt. Wel is het zo dat het voldoen aan die normen niet automatisch wil zeggen dat de 
producent niet meer aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele ongeluldcen die optreden 
bij het gebruik van zijn producten. 

De CPSC maakt bijna geen gebruik meer van de mogelijkheid on verbindende productstan-
daarden op te leggen. Dit is ook niet mogelijk omdat de conunissie slechts een par honderd 
mensen in dienst heeft en een 'dein budget, zodat het technisch gezien onmogelijk is om voor 
de 15.000 producten waarvoor zij verantwoordelijk is normen vast te stellen. Haar taak is a 
voomamelijk op gericht on op basis van ldachten van constunenten gebrelcicige producten die 
huniddels al in het verkeer zijn uit de roulatie te halen, openbare waarschuwingen te laten 
uitgaan, en gevaarlijke producten te laten repareren of vervangen. 

In de pralctijk blijkt dat de situatie zoals die bestond bij de inwerkingtreding van de CPSA in 
1972 niet wezenlijk veranderd is. Veel standaardisatieorganisaties zijn aan staatsgrenzen 
verbonden, met Ms gevolg dat de productregulering nog steeds per staat verschilt. De CPSC 
heeft geen mogelijkheden on de productwetgeving in de Verenigde Staten in voldoende mate 
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te coordineren. Door middel van uitspraken van het Federal Courts zal de tmiformiteit van 
productveiligheid gerealiseerd dienen te worden. 

Waar de invoering van de CPSA wel toe heeft geleid is dat er structuur is aangebracht in het 
systeem van `vrijwillige' standaardisatie. De CPSC heeft hiertoe richtlijnen uitgegeven 
waaraan de standaardiseringsorganisaties zich aan zouden lcunnen houden om het systeem van 
standaardisering overzichtelijk te maken. De CPSC houdt ook veel contact met deze organisa-
ties omdat deze een bron van informatie zijn die de cornmissie bij de uitoefening van haar 
bevoegdheden kan gebruiken. 

De directe publieke controle door de CPSC ten aanzien van productveiligheid houdt zich dus 
met meer bezig met preventieve regulering maar met de controle van al op de markt gebrachte 
producten. 

3. De Occupational Safety and Health Act 

De situatie voor de OSHA, waarvan het werlcingsgebied hetzelfde is als voor de Nederlandse 
Arbeidsomstandighedenwet, verschilt in enkele opzichten van die voor de CPSA. De wet heeft 
voorzien in de oprichting van het National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) dat onder het Department of Health, Education and Welfare valt. Dit instituut heeft 
vanaf het begin van haar bestaan een paar duizend wettelijke en vrijwillige standaarden ten 
aanzien van arbeidsomstandigheden overgenomen en voor de implementatie daarvan de 
verantwoordelijkheid gelcregen. Bovenclien heeft zij de bevoegdheid om nieuwe standaarden 
op te stellen en oude te herzien. In tegenstelling tot de standaardisatie onder de CPSA legt het 
NIOSH als overheidsinstantie dus wel standaarden op aan bedrijven. Haar taak bestaat er 
vervolgens uit om door middel van bedrijfsbezoeken, al dan met na ldachten van werlcnemers 
of derden, te controleren of bedrijven zich aan de standaarden houden. Het NIOSH is daarbij 
gerechtigd om boetes op te leggen in geval van overtreding. 

De meeste ongeluldcen in bedrijven in de Verenigde Staten vinden echter niet plaats door 
overtreding van standaarden. Het NIOSH werkt daarom ook samen met het bedrijfsleven en 
de werknemersorganisaties om een veilige werksituatie te creeren op de werkvloer. 

Voor de handhaving en de controle is het mogelijk dat de bevoegdheden voornamelijk bij de 
staten liggen. Als het NIOSH van mening is dat de handhaving van de wet in een staat vol-
doet aan de eisen die zij zelf aan handhaving stelt, dan laat zij die volledig over aan de staat. 
Zo heeft let NIOSH in 1989 met de staat California een overeenkomst gesloten dat zij voor 
een grow gedeelte van de normen die vallen onder de controle van de OSHA haar 
bevoegdheden met zal uitoefenen omdat de bescherrning van werknemers voldoende wordt 
gegarandeerd door de controles van instanties van de staat California zelf. Voor de handhaving 
van de resterende normen blijft NIOSH zelf nog verantwoordelijk. 
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4. Verantwoordelijke instanties voor productregulering 

In de Amerikaanse wetgeving is zoals hierboven beschreven gekozen voor wetgeving ten 
aanzien van productveiligheid vanuit het standpunt van de consument, ten aanzien van ar-
beidsomstandigheden of bijv. de beschenning van het milieu. De belangrijkste wet op het 
gebied van productveiligheid is de Consumer Product Safety Act van 1972. Deze wet kwam 
als een reactie op de wetgeving die tot dan toe bestond en voornamelijk per productgroep 
ontwilckeld was. De Consumer Product Safety Commission is niet alleen verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de CSPA, maar ook voor de in 1972 al bestaande wetten als de Federal 
Hazardous Substances Act, de Flammable Fabrics Act, de Poison Prevention Packaging Act 
en de Refrigerator Safety Act, en sinds 1984 voor de Cigarette Safety Act. 

De volgende instanties zijn de aangewezen overheidsorganen voor de uitvoering van de nu 
volgende wetten, waarin productregulering aan de orde komt: 
De Food and Drug Association, 
— Radiation Control for Health and Safety Act (1968), 
— Medical Devices Amendments (1976), en 
— Infant Formula Act (1980). 

Het Environmental Protection Agency, 
— Clean Air Act, 
— Toxic Substances Act, 
— Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act. 

Het Department of Agriculture, 
— Meat and Poultry Inspection Act. 

De Federal Trade Commission, 
— Federal Trade Commission Act. 

Het Department of Housing and Urban Development, 
— National Mobile Home Construction and Safety Standards Act. 

De Federal Aviation Administration, 
— Federal Aviation Act. 

De US Coast Guard, 
— Federal Boat Safety Act. 
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5. Productaansprakelijkheid 

De voomaamste drijfveer voor bedrijven of anderen in de Verenigde Staten om veilige 
producten op de marIct te brengen is gelegen in het systeem van productaansprakelijkheid. De 
mogelijkheid dat schadeclaims tegen bedrijven op ktumen lopen tot enkele miljoenen is de 
belangrijlcste reden voor het ontstaan van het systeem van zgn. `vrijwillige' standaarden. Het 
feit dat producenten ook als groep voor een product kunnen worden aangesproken heeft de 
onderlinge samenwerlcing eveneens gestimuleerd. 

In paragraaf III C.6 worden de tegelingen ten aanzien van productaanspralcelijkheid in de staat 
California verder beschreven. 

6. Conclusie 

Het is moeilijk om een vergelijk te maken van de situatie in een staat als California met de 
Nederlandse situatie en in hoeverre hier lessen uit te treldcen zijn. In het Amerikaanse systeem 
dat gebaseerd is op een zelfregulerende functie van de markt, heeft de overheid een 
bescheiden rol op zich genomen, ondanlcs de golf van federale wetgeving die begin jaren 
zeventig aangenomen werd. Er is amper sprake van preventieve controle op producten en de 
handhaving is vooral gericht op het "recall-principe", het uit het verkeer nemen van 
gebrelddge producten. De overheid heeft, naast deze controlerende fimctie, vooral de taak de 
maatschappij te informeren en samenwerlcing tussen marktpartijen te coordineren. De 
aanwezigheid van belangenorganisaties op alle mogelijke terreinen speelt hierbij ook een grote 
rol. Zonder deze organisaties was de huidige positie van de overheid niet mogelijk. Het grote 
voordeel van het Amerikaanse systeem is dat het erg dynamisch is, zodat technische 
ontwildcelingen niet gehinderd worden door verplichte standaarden of door een strikt regime 
van preventieve controle. Dat is de voomaamste les die uit de Amerikaanse situatie te trekken 
is. Het grootste bezwaar van deze zelfregulerende marIctwerldng is hij amper beschertning 
biedt voor zwaldcere groepen in de samenleving die vaak met op de hoogte van hun rechten 
zijn en geen mogelijkheden hebben om procedures te beginnen als die rechten geschonden 
worden. 

In hoeverre veranderingen in de richting van het Amerikaanse systeem een verbetering van 
de situatie in de Europese landen teweeg ktumen brengen is hier Met aan te geven, aangezien 
de productregelgeving in de EG-landen teveel afwijkt van die in de Verenigde Staten. 
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C. PRODUCTAANSPRAKELIJICHEID 

1. Duitsland 

Het Produkthaftungsgesetz (implementatie van de Europese Richtlijn Productaansprakelijk-
heid) 

In Duitsland bestond en bestaat geen wettelijk geregeld algemeen productaansprakelijkheids-
recht. Op 1 januari 1990 is het Produkthaftungsgesetz, de implementatie van de Europese 
Richtlijn Productaansprakelijkheid6°, in werking getreden. Deze wet is alleen van toepassing 
op producten, welke zijn verspreid c.q. gedistribueerd na inwerldngtreding van deze wet. 
Het Produkthaftungsgesetz, nader te noemen de wet, wordt voornamelijk beschouwd als re-
gelgeving voor productaansprakelijkheid in Europees verband en niet als algemene nationale 
regeline l . 

De wet is in overeenstemming met de Europese Richtlijn door te bepalen dat een producent 
strikt genomen aansprakelijk is voor de schade (welke bestaat uit de dood of lichamelijk letsel, 
of beschadiging of vernietiging van een andere zaak), veroorzaakt door een gebrek in zijn 
product. Voorts bepaalt de wet dat het gebrelddge product door het slachtoffer op een 
dusdanige manier moet zijn gebruikt, waarvoor het betreffende product ook bedoeld was. Het 
gebrelddge product moet ook gebruikt zijn voor persoonlijk gebruik of consumptie. 

Paragraaf 4 defmieert (vrij ruim) welke personen aanspralcelijk lcunnen worden gesteld. Door 
deze bepaling zouden niet-producenten wellicht eerder aansprakelijk 'curl/len worden gesteld 
dan onder het BGB het geval zou zijn. Ter beperking van de omvang van de aansprakelijkheid 
stelt paragraaf 10 voorts, zoals alle specifieke Duitse wetgeving op het gebied van de 
aansprakelijkheid, enkele limieten aan de uit te keren vergoedingen. 

Met betrekking tot de onrechtmatige daadsaansprakelijkheid zij opgemerkt dat de wet 
geenszins paragraaf 823 BOB, waarop nader in zal worden gegaan, vervangt. Mitsdien wordt 
het principe van schuld-aansprakelijkheid nog steeds toegepast op producten, welke niet onder 
de wet vallen. In zijn algemeenheid is de wet vergelijkbaar met het recht gebaseerd op 
paragraaf 823 BGB, zij het dat de regeling van het Produkthaftungsgesetz in bepaalde gevallen 
uitgebreider is. Op grond van de wet hangt de aansprakelijkheid bijvoorbeeld af van het feit 
of het product "gebrelddg" is en wordt met gekeken naar de veiligheid die van een bepaald 
product verwacht mag worden. In hoeverre dit en andere voornoemde verschillen in praktijk 
zal leiden tot afwijkende uitspralcen dan de uitspraken gebaseerd op paragraaf 823 lid 1 BGB 
is twijfelachtig 62 . 

"bRichtlijn 85/374/EEG 

'Fiedrich von Westphalen, Produkthaftungshandbuch Band I, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
Miinchen 1989, p. 270 

'B.S. Markesinis, A comparative Introduction to the German Law of Torts, Clarendon Press, 1994, p. 546. 
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Tenslotte zij opgemerIct dat men op grond van de wet geen immateriele schade kan vorderen. 
Dit soon schadevergoeding client mitsdien in alle gevallen te worden gebaseerd op de 
onrechtmatige daadsartikelen van het BGB. 

Contractuele aansprakelijkheid 

Allereerst zij opgemerIct dat het BGB ter zake van verklaringen van de verkoper met betrek-
king tot specifieke eigenschappen c.q. kwaliteiten van het product, alleen verwijst in relatie 
tot de garanties. Deze bepalingen van het BGB zijn niettemin ook van belang geworden voor 
de productaansprakelijkheid s. Aanspralcelificheid op grond van paragraaf 463 BGB is een 
risico-aanspralcelijIcheid, waarvoor gem schuld aan verkoperszijde vereist is. Het belangrnIcste 
vereiste voor een dergelijke aansprakelijkheid is dat de verkoper heeft verklaard dat het 
product specifieke eigenschappen bezit. Hierbij is het van belang dat de verldaringen van de 
verkoper duidelijk zijn weergegeven, alhoewel deze ook stilzwijgend mogen geschieden. Het 
is evident dat de eigenschappen kenbaar zijn gemaalct aan de koper en dat partijen het over 
dergelijke eigenschappen eats waren. De koper van een product kan dan kiezen tussen 
enerzijds de teruggave van de koopprijs, anderzijds korting op de koopprijs of het vorderen 
van vergoeding van de door hem geleden schade (paragraaf 463 BGB). 

Het Duitse burgerlijke recht kent voorts twee algemene vormen van contractbreuk. Enernjds 
de onmogelijkheid van de schuldenaar om na te komen, Unmoglichkeit en anderzijds de 
uitgestelde prestatie, Vet-tug. In 1902 is in de jurisprudentie positive Vetragsverletzung 
ge1ntroduceerd, hetgeen alle gevallen van niet-nakoming, welke niet zijn geregeld in het BGB, 
beslaatm . Positive Vetragsverletzung heeft betrelcking op elk type contract en is niet beperlct 
tot verkoop. Dit in tegenstelling tot voornoemde garantievordering, wellce specifiek bestemd 
is voor de koper. Het aantal gewezen zalcen met betrekking tot positive Vetragsverletzung is 
vergelijkbaar met het aantal gewe,zen zalcen met betrelcking tot onrechtmatige daad. 
Paragraaf 459 BGB bepaalt dat het product geen gebreken mag bevatten welke de waarde van 
het product zou venninderen of waardoor het product niet meer aan zijn doel zou lcunnen 
beantwoorden, wellc doel mocht worden voorzien op Frond van het contract. Voor de 
toepasbaarheid van deze bepaling is van belang dat het gebrek reeds bestond op het moment 
van eigendomsovergang. Tegelijkertijd heeft deze bepaling echter als voordeel dat er geen 
schuld behoeft te worden aangetoond. 

Een belangrijk verschil tussen contractuele aansprakelijkheid en de aansprakelijlcheid uit 
onrechtmatige daad is, dat op grond van de contractuele aansprakelijkheid ook enkel economi-
sche c.q. financiele schade kan worden vergoed. 

Wat betreft de bewijslast zij opgemerlct dat deze in beginsel rust op de benadeelde. Dit geldt 
zowel ten aanzien van het gebrek zelf als ten aanzien van het causale verband tussen het 
gebrek en de schade. De gedaagde dient vervolgens aan te tonen dat het gebrek niet aan zijn 
schuld te wijten is. Met betreldcing tot de aansprakelijkheid voor verldaringen omtrent de 
Icwaliteit van het product zij opgemerIct dat de verkoper mod aantonen en bewijzen dat op het 

"P. Kelly en R. Attree, European Product Liability, Butterworths, London 1992, p. 129-130. 

"G. Howells, Comparative Product Liability, Germany: Minimalist Implementation of the Directive, p. 124. 
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moment van overdracht van het product het product voldeed aan de verklaringen. 

Alhoewel een contractuele relatie een vordering uit onrechtrnatige daad niet uitsluit, is in de 
jurisprudentie wel bepaald dat productaansprakelijkheid bij voorkeur client te worden beslecht 
langs de weg van de onrechtmatige daad in plaats van de contractuele aansprakelijkheie. 

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 

Het Duitse recht inzake productaansprakelijkheid is met name ontwildceld vanuit de algemene 
regels met betreldcing tot onrechtmatige daad. Tot op heden blijft de onrechtmatige daad nog 
steeds de belangrijkste grond voor productaansprakelijkheid, zelfs na inwerkingtreding van het 
Produlcthaftungsgesetz 66. Oorspronkelijk was de aansprakelijkheid op grond van onrechtrna-
tige daad van een producent, die niet tevens leverancier is, alleen mogelijk als zijn schuld 
gegeven was67. De ontwildcelingen in de rechtspraak 68  hebben echter het schuldvereiste in 
belangrijke mate uitgehold, waardoor er in feite sprake is van een risico-aanspralcelijkheid en 
minder van een schuld-aansprakelijkheid. 

Paragraaf 823 lid 1 BGB is van oorsprong georienteerd op het resultaat van een gepleegde 
handeling. Het gaf uiting aan de Lehre vom Dfolgungsrecht". Voor aansprakelijkheid op 
grond van paragraaf 823 lid 1 is beslissend dat (a) door (b) een menselijke handeling (c) een 
van de daar genoemde rechten of rechtsgoederen is aangetast. Het feit dat aan deze 
drievoudige voorwaarde is voldaan, impliceerde aanvankelijk de onrechtmatigheid. In de loop 
der jaren is men in de doctrine en de rechtspraak de mening toegedaan, clat onrechtmatigheid 
wel een zelfstandig element vomit, waarvan de aanwezigheid in een concreet geval door de 
eiser moet worden aangetoond, net zoals deze dient te bewijzen dat aan de drievoudige 
voorwaarde is voldaan. Zoals eerder besproken is deze bewijslast in de rechtspraak omge-
keerd. De hoofdregel van paragraaf 823 lid 1 BGB bepaalt, kort gezegd, dat degene die 
opzettelijk of achteloos de eigendom onrechtmatig aantast, jegens die ander tot vergoeding 
van de daaruit voortvloeiende schade verplicht is. 

Paragraaf 823 lid 2 BGB bepaalt dat een verplichting tot schadevergoeding ook bestaat voor 
iemand die een wettelijke regeling overteedt, welke de streldcing heeft de belangen van 
derden te bescherrnen. Men spreekt in dit verband over de schending van een Schutzgesetz. 
Met de schending van de Schutzgesetz staat de onrechtmatigheid van de handeling vast. Ter 
vaststelling van de schuld hanteerde het BGH in de in de noot aangehaalde uitspraak een 
bewijsvennoeden. Het schenden van een Schutzgesetz vestigt een vermoeden van schuld. Het 

613GH 51, 91. 

P. Kelly en R. Attree, European Product Liability, Butterworths, London, 1992, P.  138. 

°Friedrich von Westphalen, Produlcthaftungshandbuch Band I, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
Munchen 1989, p. 482. 

"BGH 26 november 1968, NJW 1969, p. 269-276. Het baanbrekende van deze uitspraak zat hem in het feit 
dat het BGH de reeds eerder aan het tweede lid gekoppelde omkering van de bewijslast uitbreidde naar het het 
eerste lid van paragraaf 823 BGB. 

69G.M.F. Snijders, Produktveiligheid en aansprakelijkheid, Kluwer, 1987, p. 130 e.v. 
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is an de overtreder om dit vermoeden te weerleggen. 

In Duitsland zijn er, net als in Nederland, verschillende specifieke wetten, welke derden 
beogen te beschermen (de zogenaamde Schutzgesetze). Een aantal van deze wetten zullen kort 
besproken worden bij de behandeling van de zogenaamde preventieve maatregelen (de 
productveiligheid). 

Opgemerkt zij dat de aansprakelijlcheid op grond van paragraaf 823 lid 2 BGH met 
aansprakelijkheid op grond van andere bepalingen in het BOB of andere specifieke wetgeving 
zoals hierboven reeds genoemd, lcan samenlopee. In een dergelijk geval kan de benadeelde 
kiezen voor de regeling die hem de beste voorziening biede. 

2. Frankrijk 

Vertraagde implementatie Richtlijn 

Aangezien in Franlcrijk de Richtlijn productaanspralcelijlcheid nog niet is geimplementeerd, 
client de Franse regeling van de productaansprakelijkheid te worden bezien. 

Algemeen 

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat het bij de productaansprakelificheidsregelingen altijd gaat 
om repressief optreden, aangezien het gebrekkige product reeds schade heeft veroorzaakt. De 
pro ductaansprakelijlcheidsregelingen waarborgen dat de gelaedeerde een vorm van schadever-
goeding verkrijgt. 

Con tractuele aansprakelijkheid van de verkoper 

De meest belangrijke aansprakelijkheid is de contractuele aansprakelijkheid van de verkoper. 
De professionele verlcoper is aansprakelijk voor de verborgen gebrelcen van het verkochte 
product. Er is sprake van een verborgen gebrek indien het product niet de eigenschappen bezit 
die essentieel zijn voor het gebruik waartoe het product is bestemd. 72  

In de jurisprudentie is de bescherming van de koper op verschillende manieren uitgebreid. Een 
belangrijk punt is dat de professionele verkoper geacht wordt de gebreken van het verkochte 
product te kermen, waarbij geen exoneratiemogelijkheid is toegestaan. 73  Een ander belangrijk 
punt is de constructie van de action directe, die het de koper mogelijk maalct tegen al zijn 

'°B. S. Markesinis, A comparative Introduction to the German Law of Torts, Clarendon Press, 1994, p. 891 

"Dit verschijnsel wordt "Anspruchskonkurrenz" genoemd. 

"G. Howells, Comparative Product Liability, Chapter 7, France: Europe's Loser in the Product Liability 
Stakes?, Alderschot, Darmouth, 1993, p. 102. 

"J. Calais-Auloy, La Directive 85/374/CEE relative a la responsabilite du faits de produits: dix ans apres, 
Chapitre VI, La Responsabilite du Fait des Produits en Droit Francais, Louvain-la-Neuve, 1996, p. 121. 
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rechtsvoorgangers tot en met de producent een actie in te stellen. 
Er zijn ook nadelen voor de koper bij het instellen van dergelijke acties onder het Franse 
recht. De koper moet namelijk bevvijzen dat het gebrek reeds bestond op het moment van de 
koop. Bovendien moet de koper de actie binnen een korte termijn instellen, wat in het 
algemeen enkele maanden bedraagt. De koper kan op grond van de aanspralcelijkheid van de 
verkoper het volgende eisen: korting op de koopprijs, teruggave van de koopprijs en 
schadevergoeding. Bij de vordering van schadevergoeding client de koper het causaal verband 
tussen het gebrek en de schade te bewijzen. 

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 

Een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is mogelijk voor de gevallen waarin geen sprake 
is van een contractuele relatie. Deze aansprakelijkheidstelling kan nooit gelijktijdig met de 
hiervoor genoemde aansprakelijkheidstelling geschieden, in verband met de non-cumul regel. 
De productaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is in de jurisprudentie geconstrueerd door 
de producent aan te merken als de houder van de constructie van het product. Door deze 
constructie is de producent ook aansprakelijk na de levering van het product. Opgemerkt zij 
dat het slechts gaat om producten die uit zichzelf gevaarlijk zijn. Hierdoor kan derhalve een 
leemte in de beschenning van derden ontstaan. 74  Het enige wat de derde client te bewijzen 
is het causaal verband tussen het product en de door hem geleden schade. De derde kan 
schadevergoeding krijgen door het instellen van een actie uit onrechtmatige daad. 

Strafrechtelijke bescherming van de consument 

Het is mogelijk strafrechtelijke sancties op te leggen aan de producent van een gevaarlijk 
product of de verkoper die zich van het gevaar bewust is. Een strafrechtelijke aansprake-
lijkheid ontstaat, indien er sprake is van grove onzorgvulcligheid of het niet voldoen aan 
bepaalde voorschriften, gevolgd door de dood of lichamelijk letsel.' De sancties varidren 
van een boete van FF 500 tot FF 30.000 en van tien ciagen tot twee jaar gevangenneming. 

3. Groot-Brittanie 

Algemeen 

Bij het bespreken van het recht van Groot-Brittazmid client in het oog te worden gehouden dat 
er traditioneel een groot verschil bestaat tussen de stelsels van Engeland en Wales (en Noord-
lerland) enerzijds en dat van Schotland anderzijds. In Engeland en Wales geldt de common 
law, waarin het recht wordt ontwikkeld via precedenten. Schotland daarentegen heeft een civil 
law stelsel, dat aansluit bij de rechtssystemen van het Europese vasteland. In het navolgende 
zal vooral op het Engelse recht worden ingegaan. Niet nit het oog mag echter worden 
verloren, dat het standaardarrest inzake productaansprakelijkheid - Donoghue v Stevenson (het 

741 Calais-Auloy, La Directive 85/374/CEE relative a la responsabilite du faits de produits: dix ans apres, 
Chapitre VI, La Responsabilite du Fait des Produits en Droit Francais, Louvain-la-Neuve, 1996, P.  122. 

75M. de Courreges, Chapter V: France, European Product Liability, 1992, P.  114. 
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Britse Lindenbaum/Cohen arrest) - in feite een Schotse zaak is. 

Contractuele aansprakelijkheid 

In afwijlang van - en aanvulling op - het rechtersrecht geldt in Engeland voor de contractuele 
aanspralcelijkheid van de verkoper de Sale of Goods Act 1979. In 1994 is deze wet gewijzigd 
bij de Sale and Supply of Goods Act 1994. Laatstgenoemde wet is in werking getreden op 3 
januari 1995. Volgens de nieuwe wet moeten goederen van 'satisfactory quality' zijn. Onder 
de oude wet was dat 'merchantible quality'. Deze term gaf aardeiding tot een controverse over 
de vraag wat ermee werd bedoeld. Aan de ene kant stonden zij die als 'merchantible' 
beschouwden: 'usable' goederen. Aan de andere kant waren er degenen die 'merchantible' 
uitlegden als 'acceptable'. De laatste stroming lcreeg de overhand, ook in het belangrijke 
adviesorgaan op het gebied van nieuwe wetgeving, de Law Commission. Om redaktionele 
redenen gaf de wetgever uiteindelijk aan 'satisfactory' de voorkeur boven 'acceptable'''. 

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 

Wie bekend is met de overvloedige rechtspraak inzake productaansprakelijkheid in de 
Verenigde Staten, zal verbaasd zijn over de schaarste aan Engelse jurisprudentie. Toch is er 
wel enige rechtspraak. Het standaardarrest is Donoghue (of McAlister) v Stevenson' Na dit 
arrest wad lange tijd aangenomen dat aan een wenelijke regeling geen behoefte zou bestaan. 
De thalidomide-affaire n  maalcte aan deze gedachte een einde. De wetgever nam het 
onderwerp op, maar de intrede van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Gemeenschappen 
betekende het voorlopig einde van deze activiteit, net zoals ook in Nederland het werk aan 
een wettelijke regeling werd stopgezet toen de Europese Unie het onderwerp ter hand nam. 

Net Europese regime 

Engeland, of beter: het Verenigd Koninlaijk, was een van de eerste Europese landen die de 
richtlijn productaansprakelijkheid heeft geimplementeerd. Dit is gebeurd in de Consumer 
Protection Act. Anders dan de Nederlandse wetgever, heeft zijn Britse collega de richtlijn niet 
braaf omgezet. De CPA stroolct op sommige punten meer met de wens van de toemnalige 
Britse regering om de voorgestelde regeling oak voor het bedrijfsleven acceptabel te maken. 
Om die reden is de Britse wetgever op sommige punten afgeweken van de letterlijke tekst van 
de richtlijn. De meest in het oog lopende afwijking betreft het zogenaamde ontwikke-
lingsrisico. De richtlijn moet zo worden gelezen, dat de ondememer die bij wijze van spreken 
in een Russische of Argentijnse publilcatie had lctmnen lezen dat het op de marlct te brengen 
product gebreldtig is, niet vrijuit gaat. Volgens de CPA daarentegen behoeft de ondememer 
slechts die publilcaties te lezen welke een ondernemer van zijn type pleegt te lezen. 

"Geraint G. Howells, Stephen Weatherill, Consumer Protection Law, Aldershot 1995, 197-224. 

"(1932) AC 562. 

"In Nederland bekend als de Softenon-affaire. 
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Anders dan in andere landen is de wettelijke regeling inzake productaanspralcelijkheid in 
Engeland voorwerp geweest van forse wetenschappelijke lcritiek. Geponeerd is dat deze 
wetgeving slechts een reactie is op krantenberichten en dat er geen aanleiding is om voor 
schade aangericht door defecte producten een bijzonder regime in het leven te roepen' 
wetgeving te introduceren. 

4. Italie 

Algemeen 

Een besprelcing van het Italiaanse regime inzake productaansprakelijkheid kan beknopt blijven, 
nu dit met sterk afwijkt van het Nederlandse stelsel. Net  als in Nederland dateert de aandacht 
voor productaansprakelijkheid als een afzonderlijk leerstuk in Italie van de jaren zestig 80. Net  
als in Nederland was het in Italie de rechtspraak die op de komst van een wettelijk regime 
anticipeerde81 . De EG richtlijn is in Italie binnen de daartoe gestelde termijn 
geimplementeerd en wel bij presidentieel decreet 82 . 

Contractuele aansprakelijkheid 

In Italie is contractuele aansprakelijkheid minder clan in andere landen als oplossing voor het 
probleem van defecte producten gebruikt. 

Aansprakelifkheid uit onrechtmatige daad 

Net als in Duitsland en Nederland is ook de rechtspraak in Italie slachtoffers van defecte 
producten tegemoetgekomen door omkering van de bewijslast 83 . 

"Jane Stapleton, Product Liability, London 1994. 

"Zie G. Alpa, A. Stoppa, L'application de la directive communautaire sur la responsabilite du fait des 
produits en droit italien, in: M. Goyens, La directive 85/374/CEE relative a la responsabilite du fait des produits : 
dix ans apre:s, Louvain-la-Neuve 1996, 59-80. 

81 Arresten van 25 mei 1964, Foro it. 1965, 1, 2089 en 27 februari 1980 inzake Cazeneuve, geciteerd door 
G. Alpa en M. Bessone (red.), La responsabilita .civile, Torino 1987, I, 76. 

82E. Vos, De Italiaanse implementalie van de Europese richtlijn in7ake produlctenaansprakelijkheid, in: 
Jaarboek konsumentenrecht 1990, Deventer 1990, p. 123-140. 

nCass.civ. 25 mei 1964, Foro it. 1965, I, 2089 inzake Saiwa. 
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Het Europese regime 

Italie vc as een van de eerste Europese landen the de richtlijn productaansprakelificheid heefl 
geimplementeerd. Sedertdien is er een boekenkast aan literatuur over het implementatiedecreet 
verschenee. Tot veel jurisprudentie heeft dit decreet nog niet 

5. Zweden 

Implementatie Richtlijn 

De Richtlijn Productaansprakelificheid is geimplementeerd door het van lcracht worden van de 
produktskadelag. In het wetsvoorstel is aanvankelijk voorzien in een ruimere bescheming van 
de consument. Door de lobby van de Zweedse industrie is deze beschenning enigszins 
verminderd." In de eerste plaats is het ontwildcelingsrisicoverweer mogelijk gemaakt. 
Bovendien is de vervaltennijn van 25 jar verkort tot 10 jaar. 

Con tractuele aanspralcelijkheid van de verkoper 

Aftereerst dient te worden opgemerkt, dat in de regelingen die de contractuele aansprake-
lijkheid betreffen geen productaansprakelijkheid in de zin van de Richtlijn wordt bedoeld. Het 
gut in de hiena te bespreken regelingen namelijk niet om persoonsschade of zaakschade aan 
andere zaken, mar om schade aan het verkochte goed zelf. Een uitzondering hierop wordt 
getnaalct in de konsumentkOplag voor verkochte constunentengoederen die schade toebrengen 
aan andere zaken the in de privesfeer worden gebruikt. Mitsdien is deze wet van belang voor 
die gevallen waarin geen sprake is van nalatigheid van de verkoper. 

In de keiplag en de konsumentkeplag wordt bepaald dat de verkochte goederen niet defect 
mogen zijn." Dit betekent in de eerste pleats dat de goederen moeten voldoen aan de 
conformiteitseis, waarbij het contract oftewel de garantie van belang is. Durmast is spralce 
van een gebrekkig product indien de goederen niet voldoen no hetgeen de koper in 
redelijkheid van de goederen mocht venvachten. De koper heeft diverse mogelijkheden ten 
aanzien van de verkoper, zoals reparatie, levering van een niet-defect goed, korting op de 
koopprijs, terugname van het goed of schadevergoeding. De koper dient er rekening mee te 
houden, dat de attic moet worden ingesteld binnen een redelijke tennijn na het ontdeldcen van 
het defect. 

"Zie de publikaties van Alpa, Bessone, Bin, Carnevali, Cendon, Cossu, Galgano, Ghidini, di Giovanni, 
Ponzanelli, Ruffolo en Verardi. 

"Een veel geciteerde uitspraak is die van de rechtbank van Monza inzake een defecte mountain bike - zie 
C.M. Verardi, European Review of Private Law, 19 14, 237-244. 

"P. Eklund, The Effect of the EFTA Agreement on Consumer Protection Interests in Sweden, Journal of 
Consumer Policy, Consumer Issues in Law, Economics and Behavioural Sciences, 1994, p. 131. 

"C. Wagenius, European Product Liability, Chapter XIV, Sweden, 1992, p. 378. 
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Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 

Indien geen sprake is van een contract dient de aansprakelijkheid te worden gebaseerd op 
onrechtmatige daad. Vereist voor aansprakelijkheid op grond van deze wet is nalatigheid. 
Hoewel men verwacht dat derhalve geen risico-aansprakelijkheid mogelijk is op basis van 
deze wet, is in de rechtspraak een uitzondering aangenomen ten aanzien van voedsel dat 
persoonsschade heeft veroorzaakt." 

Verzekering 

De hiervoor besproken wetten geven geen volledig beeld van hoe de productaansprakelijkheid 
in Zweden is geregeld, aangezien de verzekering een belangrijke rol vervult." 
In de eerste plaats wordt gewezen op het sociale zekerheidsstelsel, dat ervoor zorgt dat alle 
inwoners van Zweden verplicht en automatisch zijn verzekerd voor persoonsschade. Het doet 
niet terzake hoe de schade is ontstaan. De uitkering is bedoeld om de kosten die zijn ontstaan 
ten gevolge van medische verzorging en inkomensverlies te dekken. De sociale verzekering 
is daarmee de belangrijlcste bron van uitkeringen. 

Daamaast bestaan er diverse specifieke verzekeringen, waarvan de geneesmiddelenverzekering 
het beste aansluit bij het onderwerp van de productaansprakelijkheid. Het gaat om 
persoonsschade die het gevolg is van het gebruik van pharmaceutische producten. Dit 
impliceert dat slechts het causale verband dient te worden bewezen. Het doet niet ter zake of 
het product al dan met gebrelckig is, zodat de consument geen duidelijkheid krijgt omtrent de 
gevaarlijkheid van het product. Deze verzekering is tot stand gekomen uit het gezamenlijke 
overleg" tussen de producenten op wie de aansprakelijkheid rust en de verzekeraars. 

6. Californie 

In California wordt productaansprakelijkheid ruim gedefmieerd. Zij omvat zowel risico-
aansprakelijkheid als de andere aansprakelijkheidsgronden 91 . Heden ten dage wordt in Cali-
fornia de aansprakelijkheid van de producent van een gebrekkig product tegenover de 
consument beheerst door de grondslag strict liability in tort (risico-aansprakelijkheid). Er zij 
echter opgemerkt dat de consument nog steeds de mogelijkheid heeft zijn vordering te baseren 
op negligence of express or implied warranty. Volledigbeidshalve client te worden benadrukt 
dat het in een productaanspralcelijkheidszaak gebruikelijk is de vordering op meerdere gronden 
te baseren. 

88G. Howells, Comparative Product Liability, Chapter 9, Scandinavia: The Insurance Solution, Aldershot, 
Darmouth, 1993, P.  151. 

89C. Wagenius, European Product Liability, Chapter xrv, Sweden, 1992, p. 383. 

90G. Howells, Comparative Product Liability, Chapter 9, Scandinavia: The Insurance Solution, Aldershot, 
Darmouth, 1993, p. 165, 166. 

9IAls andere aansprakelijkheidsgronden zijn met name Warranty en Negligence van belang. 
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Contractuele aansprakelijkheid (Warranty) 

Op het gebied van het contractenrecht kent men de express en implied warranty (uitdrulcke-
lijke respectievelijk stilzwijgende garantie). Wat de implied warranty betreft, houdt deze in 
dat het product aan bepaalde minimumkwaliteitseisen voldoet. Het contractuele karakter van 
warranty zorgde voor de nodige obstakels. In de dertiger jaren namen de Amerikaanse rechters 
echter algemeen aan dat iedere consument de beschildcing over deze actie moest hebben. Het 
vereiste van privity, een contractuele band, verviel toen. Daarmee waren nog niet alle proble-
men de wereld uit. Vaak stelde de fabrilcant de implied warranty door middel van een 
exoneratieclausule buiten werking. In een baanbrekende uitspraalc 92, welke uitspraak ook zijn 
effect heeft gehad in de staat Californie, stelde het Supreme Court van de staat New Jersey 
zo'n exoneratiebeding gewoon terzijde. 

Op grond van de Uniform Commercial Code (UCC) lcan de constunent stellen dat het product 
niet voldeed aan de uitdrulckelifice dart wel stilzwijgencie garantie en dat de producent mitsdien 
zijn garantieverplichtingen heeft geschonden. De consument dient hiertoe het bestaan van de 
garantie aan te tonen en tevens de schending van deze garantie wat tot het letsel c.q. de 
schade heeft geleid. Met andere woorden, de consument moet zowel de schending van de 
garantie alsook de daardoor veroorzaalcte schade aantonen 93. Bovendien zij opgemerkt dat 
voor de aanspralcelijkheid van de producent vereist is dat de producent bekend gemaakt wordt 
met de schending van de garantie", oftewel dat de koper de verkoper op de hoogte stelt van 
het gebrek. 

Aansprakelijkheid op growl van express warranty is een risico-aansprakelijkheid. Het gebrek 
hoeft niet te worden aangetoond; wel client, zoals reeds vermeld, de schending van de garantie 
zelf en de daardoor ontstane schade te worden aangetoond 95. In een afwijkende 96  uitspraalc, 
Brown v. Superior Court (1988) 97, bepaalt de Supreme Court echter dat een vordering op 
grond van express warranty niet slaagt ten opzichte van een fabrilcant van een medicijn dat 
unavoidably unsafe" is. Deze uitspraak is in strijd met de algemene gedachtengang c.q. 
erkenrxing dat een express warranty leidt tot een risico-aansprakelijkheid vanwege de 
uitdruldcelijke garantie zelf. Er zij opgetnerlct dat strict liability in tort in belangrijke mate is 

"Henningsen v. Bloomfield Motors, 32 NJ 358, 161 A24 69 (1960). 

"D. Campbell, Consumer Protection 2000: Public Interest and Corporate Priorities in the 1990s, Kluwer 
1994. p. 267. 

"Daly v. General Motors Corp., 20 Cal. 34:1 at 733, 575 P. 2d at 1166, 144 Cal Rptr at 384. 

"J.J. Philips, Products liability in an Nutshell, West Publishing Co., 1993, 65. 

" Afwijkend van uitspraken van andere gerechten uit de Verenigde Staten. 

"245 Cal.Rptr. 412, 751 P.2d 470 (Ca1.1988). 

"Comment K van de Restatement 2d of Torts. 
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ontstaan c.q. door de rechtspraak in het leven geroepen om de vereisten" van warranty te 
vermijden i°°. 

Tort actions gebaseerd op negligence' 

Negligence valt te vergelijken met onze onrechtmatige daad, waarbij de fout bestaat uit 
nalatigheid. Negligence is het gedrag dat een gevaar of risico creeert voor anderen. De 
producent dan wel verkoper kan op verschillende wijzen nalatig zijn geweest. Ten eerste door 
het creeren van een gebrek of door het falen het gebrek te ontdekken. Ten tweede door nala-
ten een waarschuwing of instructie over het gebruik van het product te geven hetzij geen 
adequate waarschuwing of instructie te geven. Ten derde door nalatig te zijn in het design van 
het product l°2 . 

Er is bij negligence geen sprake van een risico-aansprakelijkheid zoals bij strict liability in 
tort. Het slachtoffer zal mitsdien op verschillende moeilijkheden lcumien stuiten wanneer hij 
bewijs moet leveren dat een product gebrekkig was en de verkoper dan wel producent degene 
is die aanspralcelijk is. Wel zij opgemerkt dat de doctrine van res zpsa loquitur' in 
sommige gevallen ook van toepassing kan zijn op negligence-zaken. In Escola v. Coca Cola 
Bottling Co. of Fresno (1944)' m, ontplofte een fles, zonder dat er door het slachtoffer slecht 
of onvoorzichtig mee om was gesprongen, en werd er negligence aangenomen ondanks het 
feit dat er geen specifieke daad van nalatigheid van de kant van de fabrikant kon worden 
aangetoond. 

Strict liability in tort 

In 1944 maakte de California Supreme Court het reeds mogelijk, in Escola v. Coca Cola 
Bottling Co. of Fresno (1944) 105 , dat een dienster vergoeding kreeg voor de schade die ze 
had geleden doordat een fles in haar handen explodeerde, hoewel ze met aan kon tonen dat 
de producent nalatig was geweest. Op grond van de doctrine res ipsa loqttitur werd een 

"such as notice of breach, disclaimer and the warranty statute of limitations. 

' °°S.L. Frank, Strict Products Liability under California Law, Air Law, 1980, p. 196. 

101Negligence is het met in acht nemen van een bepaalde graad van zorgvuldigheid, welke een normaal 
persoon in dezelfde omstandigheden wel in acht zou nemen. 

w2D. Campbell, Consumer protection 2000: Public Interest and Corporate Priorities in the 1990s, Kluwer 
1994, p. 267. 

' °3Here the plaintiff must show that the accident is of a kind that ordinarily does not occur in the absence 
of negligence, that responsible causes other than the defendant are sufficiently eliminated by the evidence, and 
that the indicated negligence is within the scope of the defendant's duty to the plaintiff (Restatement 2d of Torts 
§ 328). 

10424 Ca1.2d 453, 150 P. 2d 436 (Cal. 1944). 

10524 Ca1.2d 453, 150 P. 2d 436 (Cal. 1944). 

87 



vermoeden van schuld aangenomen. Rechter Traynor overwoog in ten concurring opinion" 
dat het tijd was ficties Ms deze overboord te gooien en van aansprakelijkheid zonder schuld 
nit te gun. Net  duurde tot 1963 voordat hetzelfde gerecht deze gedachte ovemam. Dat 
gebeurde in Greenman v. Yuba Products, Inc (1963) w. Daar stelde men ciat, wat ook moge 
wezen van contractuele gebondenheid, a manufacturer is strictly liable in ton when an article 
he places on the market, knowing that it is to be used without inspection for defects, proves 
to have a defect that causes injury to a human being. Strict liability in ton (wettelijke 
aansprakelijkheid met loslating van het schuldbeginsel) voor letsel was toen ten feit. In de 
Greenman zaak erkende Californi8 tnitsdien de noodzaak om de begrenzingen c.q. 
beperkingen van negligence en warranty ter zijde te stellen en de beschenning van de 
consument voor gebreldcige producten voorop te stellen'. De California Supreme Court is 
op de ingeslagen weg, die wordt gekenmerkt door slachtofferbescherming en prildceling tot 
het maken van veilige producten, voortgegaan. Dit blijkt onder meet nit ten uitspraak van 20 
mart 1980, Sindell v. Abbott laboratories", dat ten mifipaal op het gebied van de produc-
taansprakelijkheid betekent. 

In deze zaak geeft de California Supreme Court een oplossing voor het probleezn dat zich 
voordoet wanneer ten soortzaak schade veroorzaalct heeft en niet meet vastgesteld kan worden 
welke fabrikant precies de schadelijke stof heeft gemaalct. De California Supreme Court 
benadert in deze uitspraak het causaliteitsvraagstuk vanuit ten nieuw perspectief en bepaalt 
de !cans dat 66n van de gedaagden het schadeveroorzakende product heeft gemaakt niet met 
behulp van het aantal gedaagden (vijf) en het totale aantal fabrikanten van DES (ongeveer 
tweehonderd). De Supreme Court acht het in de onderhavige zaak redelijk deze kans te 
bepalen met behulp van het ter zake diende marktaandeel van alit gedaagden tezamen. 

Strict Liability of Tort en de Restatement of Tons paragraaf 402A 

De strict liability regel nit de Greenman uitspraak wad door het American Law Institute 
aanvaard in paragraaf 402A van de Restatement of Torts. De vereisten voor strict product 
liability zoals gesteld in de Restatement zijn: Het product moet defective zijn, het product 
moet unreasonably dangerous zijn en het gebrek moet bestaan op het moment dat het product 
uit de macht van de producent raalct. 

Alhoewel de California Supreme Court in veel zaken verwijst naar voomoemde Restatement, 
heeft zij in Cronin v. J.B.E. Olson Corp (1972) H°  het vereiste van de Restatement, dat het 
gebrek het product unreasonable dangerous maalcte voor de consument, verworpen. 

"%en uiteenzettuag van ten rechter die het met de uitspraak tens is, maar op andere gronden. 

10759 Cal. 26 57, 27 Cal Rptx. 697, 377 P.2d 897 (Cal. 1963). 

1"S.L. Frank, Stricts Products Liability under California Law, Air Law, 1980, p. 199. 

w9163 Cal.Rptr. 132, 607 P.26 924 (Cal. 1980). 

110 104, Cal. Rptr. 433, 501 P26 1153 (Cal. 1972). 
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Specifieke wetgeving met betrekking tot productaansprakelijkheid in Californie 

Allereerst zij opgemerkt dat, voor zover er spralce is van specifieke wetgeving, deze wetgeving 
er in het algemeen op is gericht de producent enigszins in bescherming te nemen tegen de 
consequenties van de jurisprudentie zoals die zich door toedoen van de rechter heeft 
ontwilckeld. Het gaat dan met name om het aanbrengen van beperkingen in de tijd voor het 
aanbrengen van acties wegens productaansprakelijkheid en om het verplicht rekening houden 
met bepaalde verweermiddelen van de gedaagde producent. 
Voorzover uit de geraadpleegde bronnen gebleken is, bestaat er in California op bepaalde 
gebieden specifieke wetgeving met betrelcking tot productaansprakelijkheid. Deze wetgeving 
is ruwvveg terug te voeren tot een (1) aantal afwijkingen c.q. variaties van de Uniform 
Commercial Code, (2) een aantal Civil Codes met betrekking tot verweren, (3) een aantal Civil 
Codes met betrekking tot procedures en (4) een aantal Civil Codes met betrekking tot bepaalde 
producten. 
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Deel IV 

SAMENVATTING 



IV. SAMENVATTING 111  

1. Welke systematiek bestaat er ten aanzien van de productregelgeving in de te 
onderzoeken Widen (c.q. bestuurlijke entiteiten)? 

1.1 Basissystemen. 

A. De Europese Gemeenschap 

Het EG-Verdrag biedt vijf a zes rechtsbases (met procedures), waarop richtlijnen tot 
hannonisatie van nationale wetgeving of ter uitvoering van communautair (landbouw)beleid 
kunnen worden gebaseerd. De besluitvorming vindt plaats birmen de Raad van Ministers door, 
afhankelijk van de agenda, telkens andere vakministers. Afhankelijk van de rechtsbasis zijn 
steeds wisselende procedures van toepassing. 

- B. EU-Lidstaten 

Duitsland 

De bevoegdheidsverdeling tussen de Bondsregering en de deelstaten (Lander) is grondwettelijk 
geregeld. Voor regelgeving op grond van intemationale verplichtingen is de Bondsregering 
verantwoordelijk. De uitvoering en handhaving van wettelijke maatregelen is echter een zaak 
voor de deelstaten. Deze hebben de vrijheid zelfstandig vast te stellen hoe deze taken het best 
vervuld kunnen worden. Onder bepaalde omstandigheden kan de Bondsregering de uitvoering 
aan zichzelf voorbehouden, anderzijds ktumen Bondstaken aan de deelstaten worden gedele-
geerd. 

Duitsland kent een hierarchisch stelsel van rechtsinstrumenten: 
— De wet (Gesetz) goed te keuren of vast te stellen door het Parlement; 
— De verordening (Verordnung) door de Regering uit te vaardigen op basis van de Wet; 
— Ambtelijke circulaires ( Verwaltungsvorschriften), met juridisch bindende uitvoeringsvoor-
schriften voor intern gebruik, met zelden echter als zelfstandig (dus los van een wettelijke 
basis) uitvoerings-instrument aangewend. 

Frankrijk 

Volgens de Constitution van 1958 is de wetgevende bevoegdheid verdeeld tussen de regering 
en het parlement op grond van materiele criteria. Sonunige onderwerpen vergen een wet (Loi) 
goed te keuren door het Parlement, andere laumen worden geregeld bij decreet (Decret), een 
door de Premier en de minister die het aangaat ondertekende rechtsact, na advies van de 
Conseil d 'Etat gekregen te hebben. Uitvoeringsbepalingen worden door de minister vastgesteld 

'Aangezien de situatie in de Verenigde Staten totaal anders is als in de Europese landen, is in de 
samenvatting geen vergelijking gemaalcttussen de verschillende rechtssystemen ten aanzien van productwetgeving 
in Californie en de EG-lidstaten. 
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op grond van een ant ministerieL 

Ook voor onderwerpen waarvoor een wet is vereist kan de regering door het parlement 
worden gemachtigd per decreet regels vast te stellen. Onderwerpen met een intemationaal 
aspect worden, voor wat de exteme belangen betreft, gecoOrdineerd door het Secretariat 
General du Comite Interministeriel onder (eind)verantwoordelijIcheid van de premier. 

Groot-Brittannie 

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittarmie kent in beginsel verschillende wetgevingen 
voor zijn samenstellende delen. De wetgeving voor Engeland en Wales is nagenoeg identielc, 
die voor Schotland en Noord lerland lcurmen bier en daar afwijken en moeten apart worden 
vastgesteld door de bevoegde centrale wetgevingsinstanties. 

Naast de primaire wetgeving, Acts of Parliament, hanteert men secundaire wetgeving, 
statutory instruments (Regulations), op basis van de primaire wetgeving en voorts administra-
tieve maatregelen (circulars of codes of practice). 

De Gemeenschapswetgeving Ian in het Verenigd Koninkrijk worden ge1mplementeerd op 
grond van de European Communities Act van 1972. 

ha lie 

De Republiek Italie is een eenheidsstaat met sterke federale trekken. De Grondwet van 1948 
kent een bevoegdheidsverdeling tussen de centrale overheid en de regio's op grond van 
materiele criteria (onderwerpen). De verdeling is niet altijd haarscherp, schept hier en daar 
onduidelijkheid en conflicten. 

De implementatie van Gemeenschapsrecht heeft de centrale overheid aan zichzelf voorbehou-
den, maar delegeert die veelal, op grond van een aparte wet, conform de tussen de centrale 
overheid en de regio's bestaande bevoegdheidsverdeling. 
De Grondwet kent een strilct hierarchisch stelsel van rechtsinstrumenten: 
— De wet (Legge) door het Parlement goed te keuren of vast te stellen; 
— Het wetsbesluit (Decreto Legislativo). Deze kunnen van het Kabinet afkomstig zijn: Decreto 
del Presidente della Republica (D.P.R.) of van een minister. 
— Het decreet (Decreto Ministeriale). Decreten ontlenen hun verbindendheid aan de (nachti-
gings)wet (of hoger decreet) waarop ze zijn gebaseerd. 

Een overeenkomstig stelsel wordt gehanteerd in de regio's. 
Om de problemen die de implementatie van Gemeenschapsregelgeving oplevert het hoofd te 
bieden, heeft het Parlement enlcele jaren geleden een wet aangenomen (la Pergola). Op gond 
van die wet kan de Minister van Gemeenschapsbeleid elk jaar een voorstel tot een 
machtigingswet indienen, op grond waarvan die irnplementatie kan pints vinden zonder dat 
aparte wetten (zoals normal het geval zou zijn geweest) nodig zijn. 
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Zweden 

Alleen het Zweedse Parlement kan wetten in formele zin uitvaardigen. Die wetten hebben 
echter veelal een algemeen doelomschrijvend karakter en bevatten weinig direct toepasbare 
bepalingen. Vandaar dat de Regering deze wetten nader uitwerkt in 'ordinances'. Overheidsin-
stanties, op een bepaald terrein bevoegd, hebben de bevoegdheid nadere regelgeving vast te 
stellen. 

De toelichting bij de wetten (de `kamerstukken') bezitten per traditie een interpretatieve en 
daarmee juridische waarde. Voorts hecht men aan de uitspraken van hogere gerechten een 
precedentwerking, waardoor deze ook een zekere regelgevende functie verkrijgen. 

1.2 Productregelgeving 

A. De Europese Gemeenschap 

De productregelgeving vloeit voort uit de behoefte: 
a. aan harmonisatie om de negatieve invloed van Art. 36 EG en (de interpretatie van) art. 

30 EG op het vrij verkeer van goederen te beperken (artt. 100, 100 A); 
b. de consumenten te beschermen (artt. 100. 100 A, 235); 
c. het natuurlijk milieu te beschennen (am. 100 A en 130 S); 
d. de beschenning van het arbeidsmilieu te harmoniseren en te verbeteren, mede ter 

vennindering van ongerechtvaardigde concurrentievoordelen (art.118 A). 
Daarrnee correspondeert een diversiteit aan doelgroepen (consumenten, werlmemers, algemeen 
publiek) en belangen (milieu) alsmede aan adressaten (fabrikanten, importeurs, handelaren, 
werkgevers, keurings- en controle-instanties). De gebezigde wetstechnieken lopen uiteen. Soms 
worden bepaalde categoriedn producten en probleemvelden in enkele onderling samenhan-
gende richtlijnen geregeld. In andere gevallen volgt men het systeem van een basisrichtlijn 
waarin alle algemene bepalingen zijn opgenomen, gevolgd door een reeks van bijzondere 
richtlijnen die zich beperken tot een specifiek onderwerp. 

Daarnaast bestaat er een losse verzameling van generieke en specifieke richtlijnen ten aanzien 
van (ongeveer) dezelfde producten, die elkaar overlappen. Meestal vormen de specifieke 
richtlijnen uitzonderingen (leges speciales) op de generieke richtlijnen. Voorts zijn nog voor 
bijzondere onderwerpen richtlijnen ad hoc vastgesteld. 

In de jaren '90 is de Gemeenschap begormen haar `nieuw beleid' vonn te geven: algemene 
richtlijnen (productveiligheid) die de basisbeginselen en minimum-eisen bevatten, alsmede 
procedure-regels om tot geharmoniseerde nationale normen te komen, de concretisering van 
de normstellingen aan de lidstaten overlatend. De richtlijnen grijpen aan op informatie, 
presentatie (keurmerken, certificaten), normstellingen (bij voorkeur met externe verwijzing), 
handelsbepalingen. 
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B. EU-Lidstaten 

Duitsland 

Duitsland kent een aantal kaderwetten, meet gericht op de af te schermen risico's dan op 
producten of doelgroepen: 
— Gertitesicherheitsgesetz (technische arbeidsmiddelen en huishoudelijke apparaten) 
— Lebensmittel- und Bedwfsgegenstandegesetz (gezondheid van de gebruikers; levensmid-

delen en gebruilcsvoorwerpen) 
— Chemikaliengesetz (veiligheid en gezondheid van werknemers; onder meet chemische 

stoffen) 
— Bundesimmissionsschutzgesetz (rnilieubeschenning) 
Daamaast moesten ten behoeve van de implementatie van Gemeenschapsrecht nieuwe wetten 
wcmien aangenomen omdat de bestaande lcaderwetten niet toereilcend blelcen: b.v. het Bauprochiktenge-
setz, het Arzneimittelgesetz en het Medizinproduktegesetz. Deze wetten bieden algemene 
bepalingen die nader moeten worden uitgewerlct in verordeningen en technische Regeln. 

De Algemene Productveiligheidsrichtlijn wordt uitgevoerd via het Produktsicherheitsgesetz. 
Deze wet schept aanspraken voor consumenten op schadeloosstelling in geval van schade door 
onveilige producten, maar laat de bestaande wetgeving verder vrijwel onverlet. Wel zal een 
lerugname'-verplichting voor de handelaren worden ingebouwd in geval onveilige producten 
op de mart zijn gebracht. 

Frankrijk 

De belangrijkste basiswet voor de productregelgeving is de Code de la consommation. Deze 
wet bevat onder meer algemene veiligheidsnormen ten behoeve van de consument. Voorts treft 
men er een systeem van strafrechtelijke en administratiefrechtelijke sanctionering in aan. 

Een tweede algemene wet is de Loi no 96-1236 van 30.12.1996 sur l'air et l'utilisation 
rationelle de l'energie. Alle regelingen ten aanzien van het voorkomen of verminderen van 
luchtvervuiling en van het rationed l gebruik van energie zijn op deze wet gebaseerd (sinds 
1997). 

Daamaast treft men productregelgeving aan in de Code de la sante, de Code du travail en de 
Code des Marches publics. De belangrijkste rechtsbron lijkt toch de Code de la consommati-
on. Deze wetten zijn primair kaderwetten die nadere uitwerking behoeven bij decreet. 

Groot-Brittannie 

In het Verenigd Koninlcrijk maakt men onderscheid tussen producten voor `thuisgebruilc' en 
die voor gebruik in arbeidsituaties. Voor de eerste categorie geldt de Consumer Protection Act 
van 1987. voor de tweede de Health and Safety at Work Act van 1974. 

De Consumer Safety Act stelt voorwaarden aan de veiligheid van goederen. in de Consumer 
Protection Act is het General Safety Requirement vastgelegd, dat het leveren van onveilige 
producten tot een strafbaar feit verklaard. In 1994 zijn de General Product Safety Regulations 
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in werlcing getreden ter implementatie van R192/59 (algemene productveiligheid). Parallel aan 
de Consumer Protection Act werd een nieuw General Safety Requirement opgenomen in de 
General Product Safety Regulations (rechtstreeks gebaseerd op de European Communities 
Act). Er bestaan nu twee verschillende systemen van consumentenbescherming tegen onveilige 
producten naast elkaar, welke niet geheel overeenstemmem. Een product dat voldoet aan de 
ene categoric vereisten kan niettemin strijdig zijn met de andere regeling. 

De uitvoering van de Health and Safety at Work Act is in handen gesteld van de Health and 
Safety Commission. Deze kan voorstellen doen voor Regulations aan de Minister. Deze com-
/Tussle stelt ook de codes of practice op ter nadere uitvoering van de regelgeving. 

Italie 

Italie kent geen basiswetgeving. Productveiligheid wordt ad hoc en per product of groep van 
producten geregeld. 

Zweden 

Zweden kende vanaf 1985 een 'Marketing'- wet, die consumenten van goederen of diensten 
en ondememers moesten beschermen tegen onethische ondememerspralctijken. Deze wet werd 
in 1996 veranderd, is nu alleen op fabrikanten van toepassing, die een product op de markt 
willen brengen. 

In 1996 Icwam ook de Productveiligheidswet tot stand. Deze heeft alleen betrelcking op voor 
consumenten (eindge- of verbruikers) bestemde goederen en diensten. Volgens deze wet kan 
de fabrikant verplicht worden informatie te verschaffen over het product, over mogelijke 
risico's bij gebruik. Het kan hem ook verboden worden bepaalde producten op de markt te 
brengen dan wel geboden worden onveilig gebleken producten weer uit de markt te nemen. 
Voor de regelgeving voor andere dan consumentenproducten zijn de overheidsinstanties op 
de relevante terreinen bevoegd. 

2. Hoe is de handhaving van de regelgeving georganiseerd? 

A. De Gemeenschap 

Al dan met via de Europese Commissie is het toezicht op de handhaving (implementatie) van 
de comrnunautaire regelgeving in laatste instantie in handen van het Hof van Justitie. 

B. De EU-Lidstaten 

Duitsland 

De han.dhaving en controle is een zaak voor de deelstaten. Deze genieten een ruime vrijheid 
om de handhaving en controle naar eigen behoeften en inzicht te regelen. Meestal is de 
controle opgedragen aan de Gewerbeaufsichtsbehorden (Arbeidsinspecties). Deze kent 
meerdere afdelingen: voor milieu, gevaarlijke stoffen, arbeidsomstandigheden, etc. 
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Door onderling overleg (jaarlijks) probeert men een zekere eenheid in de handhaving en 
controle te waarborgen. Duitsland kent een scala van administratieve sancties naast strafrechte-
llike sancties. Tot op heden is het niet mogelijk gevaarlijk gebleken producten uit de markt 
te doen nemen. Het Produktsicherheitsgesetz moet in die mogelijkheid gaan voorzien. 

Frankrijk 

De handhaving is geregeld in de Code de la consommation. FranIcrijk heeft gekozen voor een 
strafrechtelijke sanctionering. Dit houdt in dat de ambtenaren in de Code de la consommation 
genoemd, bijzondere opsporingsbevoegdheden hebben gelcregen. De wet zelf onischrlift de 
strafbare feiten. Voor zover de materie door bijzondere wetten geregeld is wordt de 
handhaving, controle en opsporing ook in die bijzondere wetten geregeld. 

Groot-Brittannie 

De handhaving en controle is in het Verenigd Koninlcrijk volledig lokaal geregekl. Van 
centraal toezicht is geen sprake. Onderlinge coOrdinatie wordt bewerlcstelligd door het Home 
Authority-principe dat zegt dat een onderneming aan controle is onderworpen van de instanties 
in het district van haar hoofdvestiging. De naleving van de Consumer Protection Act wordt 
gecontroleerd door de Trading Standard Officers en die van de Health and Safety at Work Act 
door de Health and Safety Executive. De inspecteurs van deze laatste instantie zijn 
georganiseerd volgens bepaalde expertises (factory inspectors, agriculture inspectors etc.). 

Hoewel de mogellikheid bestaat tot strafrechtelijk ingrijpen, wordt hier niet of nauwellilcs 
gebruik van gemaalct. Men hecht meer waarde aan het in stand houden van een goede relatie 
met de bedrijven die aan de controle onderworpen zijn en probeert de wetten liever door 
overreding dan door dreigementen te doen toepassen. 

Ita lie 

Zweden 

De handhaving en controle in Italia worth bepaald door em zekere dichotomie. Enerzijds is 
de handhaving in handen van de regio's, de provincies en de lokale autoriteiten conform hun 
autonomic, anderzijds bezitten de ministeries die het aangaan bun eigen buitendiensten en 
regionale en lokale bureaus. Warmer een ministerie een bepaald decreet heeft uitgevaardigd 
is het meestal ook zelf verantwoordelijk voor de handhaving ervan. Warmeer de handhaving 
is overgelaten of opgedragen aan de regio's hebben deze de ruimte de handhaving geheel naar 
eigen behoeften in te richten. Een en ander kan dus zeer uiteenlopen en in de hoofdstad is 
men a meestal niet van op de hoogte. 

In Zweden is elk ministerie en elke overheidsinstantie verantwoordelijk voor de door hen 
uitgevaardigde regelgeving. Gewoonlijk probeert men om een convenant af te sluiten met de 
betroldcen ondememers. Voor wat consumentenproducten betreft is de Consumentenombuds-
man verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften. Consumenten lcunnen zich bij 
hem beklagen. Slaagt hij er niet in om met de betrokken ondememer tot overeenstemming te 
komen, dan wordt het Marlctgerechtshof ingeschakeld. De vraag of producten voldoen aan de 
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gestelde normen wordt beantwoord, veelal op verzoek van een ondememer, door onafhanke-
lijke, sinds kort geprivatiseerde, erkende keuringsinstanties. Deze verrichten ook controles op 
meetwerktuigen en gevaarlijke toestellen. 

3. Doen zich in de geselecteerde landen (c.q. bestuurlijke entiteiten) soortgelijke 
knelpunten voor als in Nederland? 

A. De Europese Gemeenschap 

In de Gemeenschap kampt men met verschillen in competenties, men opereert op verschil-
lende beleidsterreinen, tracht uiteenlopende doeleinden te bereiken, en hanteert verschillende 
wetgevingstechnieken. Een en ander leidt tot versnippering, ondoorzichtigheid en complexiteit. 
De Gemeenschap heeft wel getracht aan de veelheid en ondoorzichtigheid enigszins het hoofd 
te bieden door enerzijds te verwijzen naar exteme normen, anderzijds door een algemene 
richtlijn productveiligheid. Deze laatste nu lijkt de problematiek naar de lidstaten verplaatst 
te hebben. 

B. De Lidstaten 

Duitsland 

Frankrzjk 

Aanvankelijk kende Duitsland een op preventie gerichte wetgeving. Onder invloed van de 
Gemeenschap moest overgeschakeld op een wetgeving met nadruk op Nachmarktkontrolle. 
Men klaagt over een fragmentarisch geheel van wetgeving, kaderwetten en wetten voor 
specifieke producten, met daaroverheen de wet algemene productveiligheid. Ondanks dat alle 
producten door alle wetten worden gedekt, kampt men met onduidelijkheid over de onderlinge 
afstenuning van die wetten, hetgeen met name een negatieve rol speelt bij de handhaving. Er 
bestaat spanning tussen de verschillende soorten norrnen: enerzijds veiligheids- en kwaliteits-
eisen en anderzijds milieu-eisen. De hier uit voortkomende problemen zullen naar verwachting 
eerder door zelfregulering dan door wetgeving worden opgelost. 

De handhaving is overgelaten aan de Arbeidsinspecties. Deze bezitten echter onvoldoende 
bevoegdheden en zijn ook met andere taken belast. Door de spreiding over de deelstaten is 
uniforme interpretatie met gegarandeerd. 

Overlapping van bevoegdheden en conflicten tussen Ministeries komen ook in Franlcrijk voor. 
Elders als larelpunt ervaren verschijnselen doen zich ook in FranIcrijk wel voor, maar worden 
daar met als larelpunt gezien. Door als uitgangspunt voor regelgeving voor de bescherming 
van de consument te kiezen, kon men veel regelingen met betrekking tot producten in een 
kaderwet onderbrengen. Deze moet dan wel sterk zijn opgerelct. 

Groot-Brittannie 

In Engeland ervaart men problemen met de overlap tussen verschillende richtlijnen, met name 
waar het gaat om keuzes tussen consumentenbeschenning enerzijds en arbeidsbescherming 
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anderzijds. Veel richtlijnen hebben betrekldng op beide soorten producten. 

Die problemen doen zich vooral voor als het gaat om de afbalcening van de handhavingsbe-
voegdheden. Men tracht hiervoor op lolcaal niveau oplossingen te zoeken. Op het stuk van 
handhaving speelt een te geringe kennis en bevoegdheden van de inspecteurs een ml; daardoor 
zijn de instanties vaak weinig effectief. Het lokaal georganiseerde systeem leidt tot ver-
schillende interpretaties van de regelgeving. 

Italie 

Het belangrijkste Imelpunt vormen de rigide grondwettelijke wetgevingseisen. Daarbij komt 
de onduidelijIcheid omtrent de bevoegdheidsafbalcening tussen de centrale overheid en de 
regio's. Dit vraagstuk speelt ook een ml bij de handhaving. Bij gebrek aan enige kaderwet is 
de Italiaanse wetgeving sterk gefragmenteerd en ondoorzichtig. Dit wordt nog eens versterlct 
door de overmatige betroldcenheid bij de totstandlcotning van allerlei ministeries (Iedereen 
schijnt zich met alles te bemoeien). 

De handhaving is sterk versnipperd enerzijds omdat deze in handen is van zowel de regio's 
als de rninisteries, anderzijds omdat de manier van handhaven (althans de sancties) voor elk 
decreet apart is geregeld. 

Zweden 

Zweden heeft dezelfde Imelpunten S Nederland ervaren. Ben bijzonder knelpunt was het feit 
dat Zweden in korte tijd een vloedgolf van Gemeenschapsregels moest verwerken. De EG-
regelgeving blijkt verschillende effecten te hebben op de verschillende autoriteiten. De kennis 
van de onderhavige materie loopt per instantie sterk uiteen. 

4. Op welke wijze wordt de relevante EG-regelgeving uitgevoerd in de geselecteerde 
landen? 

Duitsland 

De coordinatie tussen de ministeries als het gut om implementatie van productrichtlijnen is 
opgedragen aan het Ministerie van Economische Zalcen. Indien meerdere ministeries bij het 
onderwerp betrokken zijn worth oen instantie als penvoerder aangewezen. Deze draagt zorg 
voor de onderlinge afstemming. De kadenvetten bevatten een algemene bepaling ten aanzien 
van de implementatie van Getneenschapsrecht, een algemene machtiging inhoudend. Daardoor 
lctumen richtlijnen via Verordnungen in het nation ale recht worden omgezet, althans voor 
zover de materie valt onder een van de kaderwetten. Zo niet dan moet de materie per wet 
worden geregeld. Verder wordt in hoge mate gebruilc gemaalct van Verwaltungsvorschriften. 
Dit blijkt echter problematisch. 

Frankrijk 

De discussies omtrent richtlijnen zijn geheel geconcentreerd bij het SGCI, zowel ten aanzien 
van de Gemeenschap als intern. Bij hooglopende competentie-conflicten bemiddelt de premier. 
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Voor de transformatie in nationale regelgeving wordt voor het overgrote deel gebruik gemaakt 
van de mogelijkheden die de Code de la consommation te bieden heeft. 

Groot-Brittannie 

De coordinatie van de implementatie is opgedragen aan het Foreign and Commonwealth 
Office en het European Secretariat of the Cabinet Office. Meestentijds lcrijgt het Departement 
of Trade and Indusby de leiding. Dit departement neemt contact op met de andere betrokken 
ministeries. Bovendien bestaan er interdepartementale commissies omdat de toescheiding aan 
een bepaald ministerie van bepaalde richtlijnen met steeds voor de hand ligt. Bij de 
implementatie proberen de departementen de betrokkenheid van het Parlement zoveel mogelijk 
te beperken, dit vooral om politieke redenen. 

Italie 

Ondanks het feit dat er een Ministerie voor Gemeenschapsbeleid bestaat, is de coordinatie 
tussen de Ministeries een lcwestie van informed l overleg. Alleen warmeer niet-ambtelijke 
instanties bij de implementatie worden betrokken, wordt er formeel een werkgroep 
geInstalleerd. 

Bij de implementatie moet in eerste aanleg steeds de vraag worden beantwoord of de 
uitvoering bij de centrale overheid moet blijven berusten of overgedragen kan, c.q. moet 
worden aan de regionale overheden. Die overdracht moet alsdan toch bij wet geschieden. 

Zweden 

Zweden kent geen geinstitutionaliseerd systeem voor de implementatie van Gemeenschaps-
recht. Alle richtlijnen worden als nationale wetten uitgevoerd. Elk rninisterie dat verant-
woordelijk is voor de implementatie van bepaalde richtlijnen is verplicht andere (relevante) 
ministeries en overheidsinstanties te raadplegen. De regering bereidt regelgeving voor over 
de wijze waarop richtlijnen zouden moeten worden geimplementeerd. • 

5. In hoeverre is er strijdigheid met EG -regelgeving? 

Warmer wordt afgezien van het algemene verschijnsel van terrnijnoverschrijding, blijken de 
onderstaande onderwerpen problematisch: 
a. het intensieve gebruik van administratieve voorschriften, die met in alle onderdelen door 
wettelijke, dus juridisch bindende, maatregelen worden gedekt. 
b. uitvoering door middel van administratieve pralctijken. Men name kunnen vraagtekens 
worden geplaatst bij een uitvoeringstechniek die louter uit voorlichting aan de adressaten be-
staat. 
c. De wijze van handhaving en controle. Daartoe zijn de lidstaten op grond van Art.5 EG 
verplicht. Zij dienen er op toe te zien dat de richtlijnen ook in feite het beoogde effect 
sorteren. Dat laatste wordt problematisch zodra de handhaving ofwel zeer versnipperd plaats 
vindt door het grote aantal diensten dat er mee is belast, ofwel overgelaten wordt aan lokale 
autoriteiten die een bijna onbeperkte bevoegdheid hebben deze taken op hun eigen manier uit 
te voeren. 
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POST SCRIPTUM 



POST SCRIPTUM 

1. Wettelijke en bestuurlijke context 

De grote lidstaten Duitsland, Franlcrijk en het Verenigd Koninlcrijk hebben er voor gekozen 
hun product(veiligheids-) wetgeving te baseren op kaderwetten. In Italie en Zweden ontbreken 
deze geheel. 

Waar kaderwetten bestaan dekken zij nergens de materie volledig en hebben zij de omvang 
van de wetgeving met merkbaar vertninderd (in vergelijlcing met de nederlandse wetgeving). 
In het VK moet de wetgeving op constitutionele gronden in meervoud worden vastgesteld. 
Naast de kaderwetten moeten er nog steeds bijzondere wetten worden opgesteld. De 
kaderwetten zelf blijken een omvangrijke uitvoeringswetgeving te vergen. Voorts blijken, 
naast wetgeving administratieve voorschriften in grote getale voor te komen en onontbeerlijk 
te zijn. 

De benadering is verschillend; in het VK en Frankrijk richt men zich op doelgroepen: 
constunenten en (in het VK) werknemers. Wel kan men zich afvragen of de Franse Code de 
la Consommation niet meer omvat dan consumentenbescherming. Het gaat daarbij om 
consommation en met (alleen) om de consommateurs. In Duitsland stelt men de risico's 
voorop. Daaruit vloeit toch, in tweede instantie, een zekere gerichtheid op doelgroepen voort, 
te weten : consumenten en werlmemers. 

De kaderwetten dienen er vooral toe om te voldoen aan de eisen van het politieke 
besluitvormingsproces. Zij dragen meer een 'machtigend' dan een 'regelgevend' karakter. De 
regelgeving zelf (de omzetting van EG-richtlijnen) treft men aan in wettelijke regelingen van 
lagere orde (Regulations, Verordnungen, Decrets, Decreti, Ordinances). Onder die 
omstandigheden is het van met gering belang (vooraf) vast te stellen welk ministerie met de 
implementatie za1 worden belast. 

Franicrijk is de enige van de onderzochte lidstaten, die een centrale instantie in het leven 
geroepen heeft - zij het primair ter wine van het externe beleid - waar over de toedeling van 
wetgevingstaken wordt beslist. Italie kent sinds enkele jaren een Ministerie van Gemeen-
schapsbeleid, maar er is weinig dat refereert aan een toebedelende functie ter zake van de 
uitvoeringswetgeving. In feite geschiedt zulks informeel tussen de ministeries onderling. 
Engeland en Duitsland hebben beide hun Ministerie van Economische zaken als eerste aan-
spreekpunt aamgewezen. Deze worden geacht contact op te nemen met andere, vennoedelijk 
betrokken, ministeries. Geen der lidstaten ontkent het voorkomen van conflicten. Deze worden 
gewoonlijk ter oplossing doorgeschoven naar het politieke circuit. 

Voor zover van kaderwetten gebruik is gemaakt waren deze gericht of op doelgroepen 
(gebruikers, eindgebruikers, werlatemers) Of op risico's verbonden met een bepaalde categorie 
producten. Een werkelijk sluitend systeem heeft dat niet opgeleverd. 
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2. flandhaving en eontrole 

Zoals genoemd heeft men in Duitsland de 'risico-benadering' voorop gesteld, waaruit een 
zekere gerichtheid op doelgroepen voortvloeit. Dit laatste springt in het bijzonder in het oog 
bij de handhaving. Dew is vooral opgedragen aan de Gewerbe-aufsichtsbehOrden. Weliswaar 
omvat de taakomscluijving van deze diensten meer dan ;liken mar arbeidsinspectie - onder 
meet ook milieu-inspectie maar het werlcveld hermit zich toch in hoofdzaak tot bedrijven. 
In Engeland, FranIcrijk en Zweden volgt de handhaving de lijnen van de wetgeving. 
Engeland kent in principe twee kaderwetten (even afgezien van de Food Act, Food Safety Act 
en de Food and Environment Act), zo oak twee met de handhaving belaste diensten: het 
Trading Standards Department (> Consumer Protection Act) en de Health and Safety 
Executive (> Health and Safety at Work etc. Act). 

In Franlcrijk bestaat er op grond van de nagenoeg alles omvattende Code de la Comsommation 
een brede waaier van met de handhaving belaste diensten. Anders gezegd: de wet is zo 
breedvoerig dat zij haar onderscheidend vermogen begint te verliezen: vrijwel elke met 
opsporingsbevoegdheden beklede dienst, van politie tot douane, is 66k met de handhaving van 
de wet belast, dit naast groepen bijzondere opsporingsambtenaren. 

In Zweden geldt het beginsel dat elke regelgevende instantie ook zorg draagt voor de 
handhaving van de eigen regels. Aangezien er ten aasunerkelijk aantal instanties, buiten de 
Ministeries, tot regelgeving bevoegd zijn, - zullcs op basis van ten wet, een rechtsact wellce 
voomamelijk doelomschrijvend is en nauwelijks toepasbare regels bevat, - zien we ook bier 
een breed scala van bevoegde handhavingsinstanties. Intussen werd al wel geconstateerd dat 
deze instanties onderling sterk verschillen wat kennis van zalcen en opvattingen bereft 

Het federate Duitsland en het semi-federate Italie hebben te rnaken met het prealabele 
vraagstuk van de bevoegdheidsverdeling tussen centrale overheid en deelstaten (regioni), met 
name wanneer het gaat over de handhaving van regelgeving. In Duitsland is die voorbehouden 
aan de deelstaten, die de vrijheid hebben de handhaving naar eigen inzicht in te richten en 
vomit handhaving door Bondsinstellingen de uitzondering. In Itali8 is aan de toekenning van 
handhavingsbevoegdheden een zekere willekeur niet vreemd; het staat nooit a priori vast wie 
met de handhaving a worden belast. Maar Ms de centrale overheid de handhaving aan 
zichzelf voorbehoudt, gebeurt die in feite tech door buitendiensten op regional en lokaal 
niveau. Kortom: in Italie en Duitsland is de territoriale versnippering regel. 

De enige die een tamelijk strak handhavingssysteem lijkt te hebben opgezet, is Engeland, maar 
laten we ons niet vergissen: oak de Britse diensten zijn lolcaal georganiseerd en tussen de 
diverse lokale inspecteurs !airmen sterke verschillen aangaande de interpretatie en de afweging 
van belangen bestaan, z6 sterk dat men het 'Home Authority'-principe moest toepassen om 
een eind te maken aan de omstandigheid dat bedrijven met meerdere vestigingen bier zus en 
daar zo beoordeeld werden op grond van dezelfde regelgeving. Ook het Britse systeem is in 
feite een territoriaal systeem. 

Frankrijk is het enige land dat gekozen heeft voor ten strafrechtelijke sanctionering. Wilde 
men een zo breed mogelijk handhavingssysteem dan kon dat ook moeilijk anders, gelet op het 
feit dat een deel van de met de handhaving belaste diensten louter justitiele taken hebben. De 
overige onderzochte lidstaten blijken daarentegen zeer terughoudend in het opleggen van 
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sancties. Men geeft de voorkeur aan administratiefrechtelijke sanctionering en liever nog in 
het geheel geen sancties. 

Informatie, overleg en onderhandelingen zijn de norrnale benaderingswijzen. Administratieve 
voorschriften (Codes of Practice, technische Regeln, Circulaires) spelen daarbij een 
klirnaatbepalende rol omclat de concrete regelgeving meestal in deze documenten is terecht 
gekomen. Zweden springt er enigszins uit door de rol van de Ombudsman. Ook hier 
veronderstelt de benadering een onderhandelingsklimaat De rechter is wel in te roepen, maar 
slechts als 'ultimum remedium' (laatste redrniddel). De controle is er geprivatiseerd en 
overgelaten aan erkende particuliere laboratoria, geschiedt meestal in opdracht van de fabri-
kant, importeur of handelaar zelf, die zich met de controle-rapporten kan verweren tegen 
mogelijke aantijgingen. 

De VS, met een rijke ervaring met betreldcing tot de nadelen voor de interstatelijke handel van 
statelijke (product-)veiligheidswetgeving, hebben bewust federale wetgeving geproduceerd. 
Deze wetgeving is gericht op toezicht (Consumer Product Safety Act), preventief maar vooral 
ook repressief via een 'recall'-systeem. De normstelling werd overgelaten aan particuliere 
instanties, waarvan er vele zijn. De sanctie op de niet-naleving van de normen is van 
civielrechtelijke aard: de productaansprakelijkheid en de hoge vergoeciingen voor geleden 
immateriele schade (smartegeld). Een producent wiens product met aan de normen voldoet 
wordt alleen daarom al in het ongelijk gesteld. 

Om aan het onderzoek nog wat meer relief te geven, kan het van belang zijn zich af te vragen 
welke benaderingswijzen men met heeft gekozen terwijl ze toch in beginsel beschikbaar 
waren. Zo zou men de aangrijpingspunten als ingang hebben kumien ldezen. Materialiter 
richten de bepalingen van de vele richtlijnen zich maar op twee verschillende acties: 
informatie en presentatie, waardoor het gebruik van risicodragende goederen niet tot schade 
hoeft te leiden; of: normstelling en technische specificaties, zodat het gebruik (normaliter) Met 
tot schade kan leiden. De richtlijnen in de sociale sector beogen een met-bedreigend 
arbeidsmilieu te garanderen, maar beperken zich er toe (in de Bijlagen) de gevaarpunten op 
te sommen. 

Het zou te overwegen zijn geweest om de materie binnen twee kaderwetten of basiswetten te 
regelen: 
a. een Wet Infonnatie en Presentatie. 
Daarin zouden moeten worden opgenomen: 
- de certificering en keunnerken 
- de keuringsprocedures 
- de aanwijzing van keuringsinstanties 
- de laboratoriumpraktijken 
- de monstememing en analysemethoden 
- de zuiverheidseisen en toleranties. 
- de aanduidingen op verpaldcingen 
- de etikettering 
7  de bijsluiters 
- de reclame 
- de aanbiedingsvorm (standaardhoeveelheden) 
- de aanwijzing van handhavings- en controle instanties 
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b. een Wet Nonnstellingen en Specificaties. 
Daarin zou moeten worden geregeld: 
- de algemene norm voor 'veilige producten' 
- de verbindendheid van normstellingen 
- de aanwij zing van normalisatie-instituten. 
- de aanwijzing van keuringsinstanties 
- het uit de marlct nemen van gevaarlijk gebleken producten 
- de 'recall'-procedure 
- aanwijzing van een technische bemepsinstantie, in geval producten op de markt komen, die 
niet precies conform de normstelling zijn voortgebracht maar niettemin vollcomen veilig 
laumen worden geacht (innovatie) 
- toelafingsregeling voor DNA-gemodificeerde producten. 
Men zou in de wetten een onderscheid kunnen aanbrengen tussen 'food' en 'non-food% 
producten. De producten waarop de regelingen betrekking hebben, lcunnen worden opgesomd 
in een Bijlage eventueel onder verwijzing naar de Richtlijn die aldus wordt gimplementeerd. 
Afwijkingen of bijzondert procedures c.q. normen lanmen op grond van de wet nader worden 
vastgesteld bij AmvB en/of Ministeriele Beschildaing. 

Het belangrijkste nadeel van deze benadering is dat de richtlijnen moeten worcien 
'opengelmipt' ; een voordeel is dat nieuwe richtlijnen zich waarschijnlijk makkelijk laten 
inpassen in het (dan) bestaande systeem. 

Een andere, evenznin gevolgde, ontwildcelingslijn zou lcurmen ontstaan warmer men 
aansluiting zoekt bij de uitgangspunten van het beleid, en vervolgens het spoor volgt van het 
product 
Het beleid lcent in principe twee optics: 
- het bestendigen van het vrij verkeer van goederen 
- het veilig stellen van het arbeidsmilieu. 
Hiervoor zou men twee verschillende (clusters van) basis- (Icader-)wetten kunnen ontwerpen. 
Ten aanzien van het laatste onderwerp bestaat er in het VK dus een kaderwet en in Duitsland 
werd het onderwerp, indirect, geregeld in twee wetten (het Geratesicherheitsgesetz en het 
Chemilcaliengesetz). 
Met betrelcking tit de eerstgenoemde, economische, lijn ktumen weer een drietal fases worden 
onderscheiden: 
a. het op de markt brengen van een product 
b. het aanbieden van het product aan gebruikers (eindverbruikers (=consumenten) en anderen) 
c. het afvoeren van het versleten c.q. geabandonneerde product. 

Men zou voor elk van deze fases een kaderwet 'airmen formuleren. Het voordeel van deze 
benadering is dat men dan steeds te maken heeft met een relatief overzichtelijke situatie en 
een betreldcelijk nauwkeurig te definidren groep van normadressaten:ad a: fabrilcanten en 
importeurs; 

ad b: handelaren en detaillisten 
ad c: afvalverwerkings- en sloopbedrijven. 
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Uit de ingekomen informatie blijkt dat men in Zweden op het punt staat de fase ad c, apart 
bij wet te regelen door: 
- een 'terugname'-plicht van de handelaar voor afgedankte producten, 
- een 'recyclage'-plicht (voor zover die kan reiken) 
- een verantwoordelijkheid voor het (geheel onbruikbare) afval. 

In een wet met betreldcing tot fase a. kunnen aan de orde komen: 
- algemene eisen ten aanzien van productveiligheid 
- de certiferingen en keuringen 
- de normstellingen en specificaties 
- de kwaliteitseisen (mede met het oog op milieubelangen) 
In deze fase is preventief optreden mogelijk. 
In een wet met betreldcing tot fase b. kunnen geregeld worden: 
- de informatie omtrent en de presentatie van een product 
- verpaldcing, bijsluiters en reclame 
- de 'recall'-procedures. 
Hier is sprake van 'Nachmarktkontrolle', een repressief optreden. 

De derde fase lijkt geheel vatbaar voor bestaande of nog te ontwerpen milieuregelingen. 
Het net er naar uit dat bij deze constructie ook de handhaving en controle vrij strak geregeld 
kurmen worden, doordat verschillende diensten (uitsluitend) aangewezen lcunnen worden, en 
wel per fase.(Dienst A voor fase a, dienst B voor fase b, etc.) 

Zoals gezegd, zijn bovenstaande keuzes niet gedaan. Misschien zijn ze overwogen maar weer 
verworpen. Waarschijnlijker is dat de 'historische' groei van de productwetgeving, het ad hoc 
karalcter van de tot standkoming er van, een meeromvattend concept van wetgeving in de weg 
heeft gestaan. Nu Richtlijn 92/59 EG moet worden getransformeerd, bestaat er aanleiding om 
na te denken over een algehele hercodificatie. 

109 



Bijlagen 

I Contract 
II Notitie Onderzoek Rechtsvergelijking 
III Enquete 
IV Literatuur/Documentatie 
V EG-richtlijnen en jurisprudentie 
VI Buitenlandse respondenten 



Aan 

TMC Asser Instituut 
T.a.v. dr. G.J. Tanja 
Alexanderstraat 22 
2514 JM DEN HAAG 

BIJLAGE I 

Ons kenmerk 	 Elipage(n) 

e5 	A 0397/DIR/gjt 	ES/PRO/MDW 	standaardvoorwaard 
97006662 	en 

Datum 	 Uw kenrnerk 

Onderwerp 

Opdrachtverlening voor rechtsvergelijkend onderzoek productwetgeving 
• (verplichtingennummer 61894) 

Geachte heer Tanja, 

Hierbij verleen ik u, mede namens de ministeries van Justitie, Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder de bij deze briaf behorende 
'standaardvoorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de 
directeur-generaal van Economische Structuur van het Ministerie van Economische 
Zaken' (versie nr 2) opdracht tot het uitvoeren van het rechtsvergelijkend onderzoek naar 
de systematiek van de productwetgeving in andere landen en naar de wijze waarop in 
landen binnen Europa de EG-regelgeving met betrelcking tot producten wordt 
gempIementeerd, in het kader van het MDW-project productwetgeving. 

U moet het project volledig conform Uw offerte de dato 21 januari 1997, kenmerk 0397, 
en de aanpassingen daarop zoals aangegeven in uw fax van 30 januari 1997, uitvoeren. 
Naar aanleiding van het gesprek van de begeleidingscommissie met u en prof. Tromm op 
29 januari jl. en de eerder genoemde fax van 30 januari 1997 stel ik vast dat uw aanpak 
van dit onderzoek als volgt is: 
Allereerst zult u een analyse van de betrokken EG-regelgeving maken, die vervolgens als 
meetlat gehanteerd zal worden om de betrokken Nederlandse regelgeving (bijlage 3 van 
de offerte-aanvraag, waarbij de Wet Gevaarlijke Stoffen gelezen moet worden als Wet 
Milieu Gevaarlijke Stoffen) te analyseren; aan de hand daarvan zal daarna de 
buitenlandse wetgeving in kaart worden gebracht. Tenslotte zal door middel van 
jurisprudentie-onderzoek de wetgeving worden getoetst. Parallel aan dit proces zult u 
cinderzoeksvraag 2 beantwoorden. Tevens zult u parallel gegevens verzamelen over de 
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Ministerie van Economische Zaken 

buitenlandse wetgeving door middel van literatuur- en documentatie-onderzoek en 
enquete-onderzoek. 

De vergoeding vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte en betaalde kosten, maar 
zal nooit meer bedragen dan maximaal 171.200,-- (exclusief BTW), opnieuw conform 

- uw aangepaste offerte. 1k teken hierbij aan dat de eventuee1 te maken reis- en 
verblijfkosten voor reizen naar het buitenland zullen worden vergoed op basis van het 
reisbesluit buitenland. Op deze opdracht is omzetbelasting verschuldigd. 
Inclusief de verschuldigde omzetbelasting bedraagt de maximale vergoeding 183.660,—. 

De leiding bij de uitvoering van het rechtsvergelijkend onderzoek productwetgeving 
berust bij prof.dr.U.M. Tromm van uw organisatie. 
Bij u tat de eindverantwoordelijkheid voor dit onderzoek liggen. Tevens zult u als 
contactpersoon optreden. 

De begeleiding bij de uitvoering van het project rat plaatsvinden door een commissie 
onder voorzitterschap van mr.drs. C.W.M. Dessens, voorzitter van de MDW-werkgroep 
productwetgeving. 
Mw.mr.A.E. van Osnabrugge, werkzaam bij de EZ-projectgroep MDW (tel.nr .070- 
3797781) tat het aanspreekpunt van deze commissie zijn. 

Over de aanpak en de tussentijdse bevindingen vindt regehnatig contact plaats met de 
begeleidingscommissie. U brengt binnen het gestelde budget op 15 maart 1997 aan deze 
commissie een schriftelijk interimrapport nit, waarin de tussentijdse inhoudelijke 
resultaten zijn opgenomen. Het concept-rapport rat op 22 mart 1997 gereed zijn. 

Verloop, resultaten en bevindingen van het rechtsvergelijkend onderzoek 
productwetgeving zullen bizmen het gestelde budget en tijdsbestek worden vastgelegd in 
een rapport met samenvatting in een oplage van 15 exemplaren. Het eindrapport moet 
door mij worden geaccepteerd. 

Van bijgevoegde standaardvoorwaarden zijn de voonnarden 3.0 tot en met 3.2 voor u 
niet van toepassing. 
In aanvulling op het in artikel 7.0 van de standaardvoorwaarden gestelde rat 
opdrachtnemer, undien opdrachtgever dat verzoekt, niet slechts het eindrapport maar 
tevens alle andere bescheiden overdragen die de opdrachtnemer in verband met het 
onderzoek heeft opgesteld of doen opstellen. 

Deze opdracht, mits rechtsgeldig door u voor accoord ondertekend, treedt in werking met 
ingang van 1 februari 1997. 
De in het kader van deze opdracht uit te voeren werkzaamheden, dienen uiterlijk 15 april 
1997 te zijn afgerond. 
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Ministerie van Economische Zaken 

Correspondentie met betrekking tot de voortgang van deze opdracht gelieve u te richten 
aan het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van mw.mr.A.E. van Osnabrueste 
van de projectgoep MDW onder vermelding van bovengenoemd verplichtingen- en 
briefnummer. 
De eindafrekening dient u te richten aan de stafafdeling ES/FBI van het Ministerie van 
Economische zaken onder vermelding van bovengenoemd verplichtingen- en 
briefnummer. 

Indien u deze opdracht met de hierbij behorende voorwaarden aanvaardt, verzoek ik u 
ten bewijze hiervan het kopie-exemplaar van deze brief binnen veertien dagen na 
dagtekening van deze brief, rechtsgeldig door u voor accoord ondertekend, aan mij terug 
te zenden. 
Indien ik deze kopie niet binnen genoemde termijn heb terug ontvangen, behoud ik mij 
het recht voor terug te komen op deze opdrachtverstreldcing. 

Eventueel door u gehanteerde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden dan wel 
andere algemene of bijzondere voorwaarden zijn op deze opdracht niet van toepassing. 

De Minister van Economische Zaken 
voor deze: 
De directeur-generaal van Economische Structuur 

thlui 

mr. W. de Boer 

Naam: 
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BIJLAGE II 

Notitie Onderzoeksvraag Rechtsvergelijking en Contract 

Inleiding 
De werkgroep productwetgeving maakt deel uit van de derde tranche van het project 
Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit. Dit project wordt gecoordineerd door 
de departementen van Economische Zaken en Justitie gezamenlijk. Beoogd wordt voorstellen 
te doen met betrelcking tot bestaande regelgeving teneinde deze: 
- minder belemmerend voor het bedrijfsleven te laten zijn; meer ruimte te laten bieden 

voor marktwerking 
- 	toegankelijker en inzichtelijker te malcen voor de justitiabele 
- effectiever en beter handhaafbaar te maken 
- goede mogelijkheden te laten bieden voor de implementatie van EG-regelgeving 

De interdepartementale werkgroep productwetgeving neemt vanuit deze invalshoek de wetten 
onder de loep waarin productregels worden gesteld. Bij productregels moet worden gedacht 
aan de eisen die de Nederlandse wetgeving stelt op het gebied van veiligheid, gezondheid, 
milieu en kwaliteit ten aanzien van algemeen voorkomende machines, apparaten, 
arbeidsmiddelen en consumentenproducten. 

De Imelpunten die ten aanzien van de Nederlandse productwetgeving zijn gesignaleerd zijn 
de volgende. 
Knelpunten met betrelcking tot de structuur van de wetgeving: 
- 	De aan producten te gestelde eisen vanuit de verschillende invalshoeken is verspreid over 

een groot aantal wetten en nadere regelgeving waardoor het geheel complex, on-
doorzichtig en ontoegankelijk is; 

- Ms gevolg van deze versnipperde regelgeving is ook de handhaving niet eenduidig 
geregeld; zo zijn bijvoorbeeld veel verschillende handhavingsdiensten belast met de 
handhaving van onderdelen van de productwetgeving 

- Een aantal wetten en nadere regelgeving overlappen elkaar op onderdelen en er is sprake 
van doublures en tegenstrijdigheden; 

Knelpunten met betrelcking tot .  de implementatie van EG-regelgeving: 
- De nationale wetgeving m.b.t. productregels biedt op onderdelen weinig mogelijkheden 

voor afdoende implementatie van EG-regelgeving; 
- De implementatie vindt veelal ad hoc en met volgens een bepaald systeem plaats. De EG-

richtlijnen worden als gevolg van de bestaande departementale indeling en wettelijke 
structuur in stukjes 'gelmipe en vervolgens door verschillende departementen en 
verspreid over meerdere wetten en regelingen geimplementeerd. Dit kan leiden tot on-
overzichtelijkheid en tot tegenstrijdigheden en doublures in de nationale regelgeving; 

- De wijze waarop implementatie van EG-regelgeving plaatsvindt (veelal bij wet of bij 
AMVB door overschrijven van de artikelen in de nationale regelgeving), wordt vaak als 
omslachtig ervaren. Andere landen zouden over eenvoudiger instrumenten beschildcen om 
EG-regelgeving snel en efficient te implementeren. 

Het is mogelijk dat de lijst van gesignaleerde Icaelpunten gedurende de werkzaamheden van 
de werkgroep nog wordt aangevuld. 
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De werkgroep heeft onder meet tot taak om, gelet op de gesignaleerde latelpunten, onderzoek 
te doen naar de mogelijkheid om te komen tot Oen bestuurlijk/juridisch kader voor producten 
dat helder, consistent en eenvonnig is, recht doet aan de onderscheiden verantwoordelijkheden 
en gebruik maakt van de krachten die de math genereert. 
Voor nadere toelichting op de taalcopdracht van de MDW-werkgroep wordt verwezen naar de 
startnotitie van de werkgroep (bijlage 2). De werkgroep heeft ituniddels een nadere afbakening 
gemaakt van haar werlcterrein (zie bijlage 3). 

Onderzoelcsvraag:  
De werkgroep heeft ten behoeve van haar onderzoek naar de mogelijkheid van etn 
bestuurlijk/juriclisch kader voor de Nederlandse productregelgeving behoefte aan: 

Inzicht in de systematiek van de product-wetgeving van nader te bepalen (zowel Europese Ms 
niet-Europese) landen die beschiklcen over (een systematiek van) productwetgeving die 
oplossingen zou kurmen bevatten voor de Imelpunten zoals die binnen de Nederlandse 
productwetgeving worden ervaren. Daarbij zijn de volgende vragen van belang: 
I. Welke systematiek bestaat ten aanzien van de productregelgeving in de te onderzoeken 

landen en hoe is de handhaving van the regelgeving georganiseerd? 

Meer concreet: 
Is sprake van een bestuurlijk/juridisch kader voor (een gedeelte van) de productregels; 
zo ja hoe ziet dat kader er uit? 
Welke ingang is gekozen voor clustering van de regelgeving en/of voor de integratie van 
aspecten? 
Beschrijf per land het systeem van de product-regelgeving: welke eisen aan producten 
zijn in welke wetten ondergebracht (in het bijzonder zijn van belang veiligheicis-, 
gezondheids-, lcwaliteits- en milieu-eisen)? 
Geef aan of in de regelgeving onderscheid wordt gemaakt naar de verschillende 
levensfasen van het product. 
Breng de competenties in lcaart: welke minister is verantwoordelijk voor welke wetten? 
Zijn er afstemmingsmechanismen om de doorzichtigheid en toegankelijkheid van de 
wetgeving te bevorderen? 
Zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen voor de regelgeving die hiertoe aanbevelingen 
bevatten? 
Hoe is de productenaansprakelijkheid geregeld? In hoeverre wordt gebruik gemaalct van 
zelfregulerings-systemen al dan niet via normalisatie en certificatie? 
Is er vooral sprake van gedetailleerde voorschriften of worth ook gebruik gemaalct van 
doelvoorschriften of meet globak normen? 
Welke typen handhavingsinstanties zijn er. Wie handhaaft welke wet en met welke 
sancties? 

2. Doen zich in de te onderzoeken landen soortgelijke latelpunten voor als in Nederland of 
hebben zij zich voorgedaan met betrelcking tot productwetgeving als in Nederland? Zo 
ja, zijn daarvoor dan oplossingen gevonden of rijn zij in ontwildceling; zo ja welke 
oplossingen zijn dat? 
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Voorts heeft de werkgoep voor wat betreft de Europese landen behoefte aan antwoord op de 
vragen: 
3. Op welke wijze wordt EG-regelgeving geimplementeerd in de te onderzoeken landen? 

In hoeverre zijn die implementatiemethoden eenvoudiger of efficienter dan de 
Nederlandse wijze van implementeren. In hoeverre zijn de aangetroffen imple-
mentatiemethoden mogelijk in strijd met het Nederlandse dan wel Europese recht? 

Mogelijk kan in het verlengde van de beantwoording van de drie hoofdvragen worden 
aangegeven welke buitenlandse systematiek van wetgeving en handhaving en/of welke 
methode van implementatie van EG-regelgeving in het bijzonder voor Nederland aan te 
bevelen is. 

Het onderzoek kan waarschijnlijk in belangrijke mate worden verricht door middel van litera-
tuuronderzoek. Daarnaast zullen contacten in andere landen moeten worden gelegd. 

De werkgroep denkt voor het onderzoek aan de volgende landen: 
- VS bijvoorbeeld de staat Californie 
- Duitsland 
- Frankrijk 
- Engeland 
- Zweden 
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To 

BIJLAGE III 

Date 	 Your reference 	 Our reference 

ES/PRO/MDW 
A044-97 

Subject 

Comparative study of product legislation 

Dear Sir/Madam, 
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Enclosure 

I would like to draw your attention for the following. The Dutch Ministeries of 
Economic Affairs, Justice, Social Affairs and Employment and Health, Welfare and 
Sport have recently commissioned a comparative legal study into the systems of the 
implementation and enforcement of product legislation as applied by a certain European 
countries (France, Germany, Italy, Sweden , United Kingdom) and California. 

The aim of the comparative study is to evaluate and determine the effectiveness of the 
Dutch legislative practice with the respect to product regulation. Furthermore, the 
question has arisen whether it would be possible to develop a single, comprehensive 
legal-administrative system/framework for product legislation in the Netherlands. 

The Ministry of Economic Affairs has commissioned a research institute in The Hague to 
conduct the research: the TMC ASSER institute for International and European Law. 

In view of your involvement and expertise in this field in your country, I would greatly 
appreciate your cooperation with the aforementioned research institute. 

Attached you will find an introduction to a questionaire explaining in more detail the 
aims and goals of the project and certain sticking-points with regard to the Dutch product 
legislation which have been identified by the Netherlands Government. 



We are well aware that your cooperation in respect of the questionaire, which has also 

been attached to this letter, may be a time-consuming exercise. At the same time 

however, you will be able to benefit from the results which this study may produce. 

If you require further information concerning the reasons for and the aims of the study, 

you may wish to contact mr. Annelies van Osnabrugge tel: 3170 3797781 fax: 3170 

3796092. 

For questions relating to the contents and subject-matter of the research project we refer 

you to the researchers at the TivIC ASSER Institute (tel. 3170 3420300; fax: 3170 

3420359). 

-Dr. Gerard J. Tanja 

-Mr. Adrew Tucker 

-Prof. Jacques Tromm 

Thanking you in anticipation, 

Sincerely yours, 

drs. William A. Oslcam 
Projectmartager Competition, Deregulation and Legislative Quality. 
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ANNEX I 

INTRODUCTION TO THE QUESTIONNAIRE ON PRODUCT LEGISLATION 

As indicated in the covering letter of the Netherlands Ministry of Economic Affairs, a Dutch inter-
Governmental working group has been established to investigate the possibility of developing a single 
administrative/legal framework for products which is both clear, consistent and uniform, and does justice 
to the various responsibilities while at the same time making use of the forces which the market 
generates. 

In this context, the Working Group has identified certain sticking-points with regard to the current Dutch 
product legislation and the framework within which it operates and has been implemented: 

Sticking-points as regards the structure of the legislation: 

The requirements placed on products from various angles is spread over a large number of 
Acts and specific regulations so that the whole complex remains obscure and inaccessible; 
As a result of fragmentary regulation, enforcement is also not unequivocally regulated; so that, 
for example, various enforcement agencies are charged with the enforcement of various parts 
of the product legislation; 
A number of Acts and specific regulations overlap each other in certain areas and report has 
it that there is also duplication and contradiction; 
The sticking-points with regard to the implementation of EC regulations are the following: 
National legislation with regard to product regulations in certain areas offers little possibility 
for an adequate implementation of EC regulations; 
The implementation is mostly of an ad hoc nature and does not take place according to a certain 
system. The EC Directives become, as a result of the existing departmental division and legal 
structure, 'cut' into strands and are then implemented by being spread over several acts and 
regulations by various departments. This can lead to a cluttered structure and to contradiction 
and duplication in national regulations; 
The means by which EC regulations are implemented (mostly by an Act or by a General Order 
in Council transferring the articles in question into national regulations), is often seen as a 
laborious task. Other countries should have simpler instruments at their disposal in order to 
implement EC regulations quickly and efficiently. 

It is possible that the list of highlighted sticking-points could still be added to during the course of the 
working group's activities. 

In order to reach conclusions, the Working Group is asked to perform a comparative study which will 
provide an insight into the systems of product legislation in: 

•D France; 
Germany; 
Italy; 
Sweden; 
United Kingdom; and 
California, 

in order to determine whether those countries have at their disposal (a system of) product legislation 
which could contain solutions to the sticking-poi= such as those experienced within the system of the 
Dutch product legislation. 
The questions of importance have been summarized in the Questionnaire (ANNEX II). 
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Please note that the research project and the questions in the Ouestionnaire are limited to following 
legislative areas:  

- 	Dangerous Equipment Act 
- 	Pressure vessel Act 
- 	Working Conditions Act 
- 	Commodity Act 
- Dangerous Substances Act 
- Energy Saving ApplianrPs Act 
- Weights and Measures Act 
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ANNEX II 

OUESTIONNAIRE ON PRODUCT LEGISLATION  

1. 	Which system exists in your country with regard to product legislation and how is the 
enforcement of this regulatory framework organized? 

More concretely: 

a) Is there an administrative/legal framework for (a part of) the product regulations; if 
yes, what form does this framework take? 

b) Which gateway has been chosen for clustering the regulations and/or for integrating 
various aspects? 

c) Describe the system of product regulation in your country; which requirements are 
made as regards products and in which laws are they accommodated (of particular 
importance are safety, health, quality and environmental requirements). What ministries 
are responsible for the implementation and enforcement of the various regulations. Has 
a comprehensive approach been followed in your country or is more than one ministry 
responsible for the above-mentioned requirements? Is there an integral coordination 
mechanism established in your country when it comes to the implementation of product 
legislation? 

d) Indicate whether or not a distinction is made in the regulations as regards the various 
life stages of the product. 

e) Map out the various competences: which minister is responsible for which Acts? 
0 	Are there any attuning mechanisms by which to promote the transparency and 

accessibility of the legislation? 
• g) 	Only for the European countries involved! 

. 	When it comes to the implementation of relevant European regulations, is there a 
certain coordination between the various Ministries/governmental authorities involved 
in weighing the various requirements, aims and goals of the legislation? Are there 
(general) national guidelines applicable relating to the drafting process of the national 
(implementation) legislation? 

h) How is product liability regulated? In how far is use made of a self-regulatory system 
as opposed to standardisation and certification? 

i) Are there any detailed rules or is use made of goal-orientated prescriptions or more 
global norms? 

j) Which types of enforcement bodies are there. Who enforces which Act and by means 
of which sanctions? 

2. 	Please turn to the sticking-points which the inter-Governmental Working Group has identified 
for the situation in the Netherlands and which has been included in Annex I. 
Do similar sticking-points to those which exist in the Netherlands arise in your country or have 
they previously arisen with regard to product legislation as in the Netherlands? If the answer 
is in the affirmative, have solutions been found or are they currently being developed; if yes, 
what are these solutions? 

3. 	Question 3 relates to the European countries involved! 

By which technical-legal means are relevant EC regulations implemented in your country? 
When preparing and drafting such legislation, what kind of legislative goals and policy 
objectives are followed in your country: 
a) to ensure that the relevant EC regulation is, as far as possible, implemented under the 
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responsibility of one clearly identifiable ministry/governmental institution; or 
b) to ensure that the relevant EC regulation is comprehensively implemented by involving 

more than one line Ministry/governmental service; or 
c) do you make use of a combination of a) and b) depending upon the subject-matter of the 

EC regulation (ad hoc solutions)? 
d) Are there national guidelines for such solutions which you apply during the preparation 

of national legislation? 

Please return your ouestimmaire by fax or e-mail to: 

TMC ASSER Institute 
Department of Research and Consultancy 
Atm: Mrs. F.K.M. Strengers-Snijders 
Fax: 00 31 70 3420346 
The Hague, the Netherlands 

Our e-mail address is: PROD.WETG(gmail.asser.n1 

126 



Literatuur en documentatie: 

BIJLAGE IV 

HARMONISATIE EN IMPLEMENTATIE VAN RICHTLIJNEN: 

Bracke,N.E., Voorwaarden voor goede EG-wetgeving, Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Sdu, Den 
Haag, 1996. 

Dommers, J.; De uitvoering van EEG-richtlijnen, een kwestie van njd en prioriteit - een bestuurskundig 
onderzoek naar de transpositie van EG-regelgeving in Nederlands recht ter voltooiing van de interne mark:, 
's-Gravenhage, 1990) 

Dyssli, B.; L'application en France du droit et notamrnent des Directives Europeennes, in; Schwarze, J.; 
Vom Binnenmarkt zur Europiiischen Union, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1993. 

Haersolte, J.C. van; Uitvoering van EG-richtlijnen in Nederland 1958-1994, Sdu, Den Haag, 1995. 

Jacobs, S.C.; Sluys, J.J.M.; Verkruissen, V.P. (Ed.); Kwaliteit van EG-regelgeving, Landenrapporten, 
Asser Instituut, `s- Gravenhage, 1996 

Kapteyn, P.J.G.; VerLoren van Themaat, P.; Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, 
Kluwer, Deventer, 1987. 

Kuile, B.H. ter; Tweede Kamer der Staten Generaal - vaste commissie voor EG-zaken- hoorzitting drie mei 
1990 betreffende de verwerking van EG-richtlijnen in de Nederlandse wetgeving. 

Lauwaars, R.H.; Maarleveld, J.M.; Harmonisatie van Wetgeving in de Europese organisaties, Kluwer, 
Deventer, 1987. 

Lauwaars, R.H., Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1991. 

Pappas, S.A.; National Administrative Procedures for Preparations and Implementations of Community 
Decions, European Institute of Public Administration, Maastricht, 1995. 

Prechal, S.; Directives in European Community Law, Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Clarendon 
Press, Oxford, 1995. 

Siedentopf, H.; Ziller, J.; Making European policies work, The implementation of community legislation 
in the member states, Sage publications, London, 1988. 

Vonk, J.Ph.; EG-beleidsvoering: Het nationale transpositieproces nader belicht, Den Haag, Leiden, 1992. 

Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten; Irnplementatie van EG-regelgeving in de nationale 
rechtsorde, 1991. 

Europese Comrnissie; Interne marIct; Nonnalisatie; Nationale omzettingsmaatregelen: stand van zaken op 
30 april 1994, Brussel, Luxemburg, 1994. 	. 

Twaalfde jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht. nr.:2721/13.5- 
0/Com (95) 500 def. (1995) 

127 



IMPLEMENTATIE VAN PRODUCTRICHTLUNEN: 

Bakker, L; Van der Linden, J.W.; Oosterhuis, F.M.; Vlot, I.; Instntmenten voor produktgericht 
milieubeleid: de situatie in het buitenland, Publikatiereeks milieubeheer, Amsterdam, 1991. 

Bourgoignie, T.; Trubek, D.; Consumer Law, Common Markets and Federalism in Europe and the United 
States, Walter de Gruyter, New York, 1987. 

Fabio, D.; Produktharmoniserung durch Nonnung und Sebstaberwachung, Carl Heymanns Verlag KG, 
K6In, Berlin, Bonn, Miinchen, 1996 

Gier, H.G. de; Arbeidsomstandigheden in Europees perspectief: Implementatie van EG-richtlijnen op het 
vlak van arbeidsomstandigheden en produlctveiligheid, Kluwer, Deventer, 1991. 

Goyens, M.; La Directive 85/374/CEE relative a la responsabilite du fait produits: diz ans apres, Centre 
de Droit la Consommation, 1996. 

Gormley, L.W.; Prohibiting restrictions on trade within the EEC: the theory and application of articles 
30-36 of the EEC Treaty, Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht, 1985. 

Haines, R.C.; Veiligheidsaspecten in verband met de venverking van en het toezicht op gevaarlijke 
afvalstoffen, Bureau voor officiate publikaties der Europese Gemeenschappen, Luxemburg, 1988. 

Hodges, C.; Tyler, M.; Abbott, H.; Product Safety, Sweet & Maxwell, London 1996. 

Jans, J.H.; Mortelmans, K.J.M.; Sevenster, H.G.; Zo sterk als de zwakste schakel, Nederlands produkt-
gericht milieubeleid in Europees- en Inteniationaalrechtelijk verband, Centrum voor milieurecht, 
Amsterdam, 1993. 

Joerges, C. (Ed.); European product safety, internal market policy and the new approach to technical 
harmonisation and status, European University Institute, San Domenico, 1991. 

Joerges, C.; Falke, J.; Micklitz, H-W.; Brliggemeier, G.; Der Sicherheit von Konsumgatern und die 
Entwicklung der Europoischen Gemeinschaft, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1988. 

Kramer. L.; E.C. Treaty and Environmental law, Sweet & Maxwell, London, 1995. 

Leeuwen, K. van; Juridische aspecten van Produktveiligheid, proefschrift, Kluwer, Deventer, 1990. 

Massimi, P.; Gheluwe, J-P; Community Legislation on machinery: Comments on Directive 89/392/EEC and 
Directive 91/368/EEC, Bureau voor officiate publikaties der Europese Gemeenschappen, Luxemburg. 

Miclditz, H-W.; Roethe, T.; Weatherill, S.; Federalism and Responsibility, Graham & Trotman, London, 
1995. 

Miclditz,H-W.; Post Market Control of Consumer Goods, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1990 

Pelkmans, J.; Opheffing van technische handelsbelemmeringen in de EG, VNO, 's-Gravenhage, 1985. 

Reich, N.; Woodruffe, G. (Ed.); Consumer Policy after Maastricht, Kluwer, 1994. 

128 



Sevenster, H.G.; De gevolgen van de voltooing van de interne markt voor het nationaal 	ieubeleid, 
Staatsuitgeverij/DOP, `s-Gravenhage, 1989. 

Sevenster, H.G.; Milieubeleid en Gemeenschapsrecht, Kluwer, Deventer, 1992. 

Snijders, G.M.F.; Produktveiligheid en aansprakelijkheid, Veiligheidseisen, preventieveveiligheidskeuringen 
en de aansprakelijkheid voor door gebrekkigeprodukten veroorzaakte schaden in de Bondsrepubliek en in 
Nederland, Kluwer, Deventer, 1987. 

Snijders, G.M.F.; Produktenrecht: drie aspecten in Europees perspectief, Kluwer, Deventer, 1990. 

Verschuuren, 	Produktgericht milieurecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994. 

Volker, E.L.M.; Barriers to external and internal Community trade, Proefschrift Universiteit van 
Amsterdam, Amsterdam, 1993. 

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID 

Calais-Auloy, J.; La directive 85/374/CEE relative a la responsibilite du faits de produits: dix ans apres, 
Louvain-la-neuve, 1996. 

Campbell, D.; Consumer protection 2000: Public Interest and Corporate Priorities in the 1990s, Kluwer, 
Deventer, 1994. 

Howells, G.; Comparative Product Liability, Alderschot, Damouth, 1993. 

Howells, G.; Weatherill, S.; Consumer Protection Law, Alderschot, Darmouth, 1995. 

Kelly, A.; Attree, R.; European Product Liability, Butterworths, London, 1992. 

Markesinis, B.S.; A comparitive Introduction to the German Law of Torts, Clarendon Press, Oxford, 1994. 

Philips, J.J.; Products Liability in an Nutshell, West Publishing Co., 1993. 

Stapelton, J.; Product Liability, London, 1994. 

Wagenius, C.; European Product Liability, Sweden, 1992. 

Westphalen, F. von; Produkthaftungshandbuch Band I, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Miinchen, 
1989. 

129 



Artikelen: 

Argiros, G.; The EEC directive on general product safety, in: Legal issues of European Integration, 1994, 
pp. 125-154. 

Baas, A.; The Netherlands in face of its Community obligations 1984-1995, Common Market Law Review, 
1996, pp. 1197-1244. 

Bredewold, P.J.E.; Teclmische normen in de EEG, produlctveiligheid en de positie van de consument, in: 
Jaarboek Konsumentenrecht, 1992, pp.83-98. 

Capelli, F.; Le controle des produits alimentaires sur le marche unique europeen et la responsabilite des 
contreleurs, in: Revue du Marche Commun, 1996, pp. 90-103. 

Eijkem, W.J. van; De modemisering van de Vlarenwet, Tijdschrift voor Europees en economisch recht 
(SEW), 1986, pp. 665-672. 

Eldund, P.; The effect of the EFTA Agreement on Consumer Protection Interests in Sweden, in: Journal 
of Consumer Policy, Consumer Issues in Law, Economic and Behavioral Sciences, 1994. 

Everling,U.; Umsetzung von Umweltrichtlinien durch normkonlcretisierende Verwaltunganweisungen, in: 
Recht der Internationalen Wirtschaji, 1992, pp. 379-385. 

Frank, S.L.; Strict Products Liability under California Law, in: Air Law, 1980. 

Fronia, J.; Transparenz und Vermeidung von Handelshenunnissen bei Produlctspezifilcationen im Binnen-
marIct, in: Europaischen Zeitschrift ftr Wirtschaftrecht, 1996, pp. 101-109. 

Golub, J.; State Power and Institutional Influence in European Integration; Lessons from the Packaging 
Waste Directive, in: Journal of Common Market Studies, pp. 313-339. 

Jans, LH.; Wat staat er nu in artikel 100 A lid 4 EEG-Verdrag, Nederlands Juristenblad, 1992, p.616. 

Jans, J.H.; Nationaal Produktenbeleid in het Europa van na 1992, in: Milieu en Recht, 1992, p. 193. 

Jong, P.; Ter Brugge, M.; Levert, S.; Damen, L.J.A.; Evaluatie Wet Milieugevaarlijke stoffen, Enschede, 
1991. 

Festen, K.; Heeft Nederland de asbestrichtlijnen van 1991 van de EG juist geimplementeerd?, in: 
Nederlands Juristenblacl, 1993, pp. 1555-1557. 

Kessler, J.; Produlctsicherheit int europaischen Binnerunarkt -Abstirnmungskonflikte und kollisionsprobleme 
im deutschen und europaischen verbraucherrecht, in: Europa ische Zeitschrift Wirtschaftsrecht, 1993, 
pp.751-754. 

Leefmans, P.J.; Milieugevaarlijke stoffen en artikel 100A lid 4 EG, in: Nederlands Tijdschrift voor 
Europees Recht (NTER), 1995, pp. 34-35. 

Micklitz, H.W.; Perspective on a European directive on the safety of technical consumers goods, in: 
Common Market Law Review, 1986, pp. 617-640. 

Pemice, L.; Kriterien der normativen umsetzung von Umweltrichtlinien der EG im lichte der rechtspre-
chung des EuGH, in: Europarecht, 1994, pp. 325-341. 

130 



SchUnernann, W.B.; Das Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten als schutzgesetz 
i.S. von § 82311 BOB, in: Neue Juristische Wochenschrift, 1996, pp. 81-85. 

Slot, P.J.; Hannonisatie van wetgeving in de EEG, in: Ars Aequi, 1989, pp. 453-461. 

Steinz, R.; Europaisches Lebenstnittelrecht. Die Europaisenmg der nationalen rechtsordnungen, in: 
Zeitschrift fiir Rechtsvergleichung, 1994, pp. 59-71. 

Temmink, H.A.G.; Product oriented environmental policy, in: European Environmental Law Review, 1993, 
pp. 212-217. 

Temrninlc, H.A.G.; Minimumnormen in EG-richtlijnen, in: Tijdschrift voor Europees en economisch recht 
(SEW), 1995, pp. 79-106. 

True, C.; Auswirkungen der Bundesstaatlichkeit Deutschlands auf die Umsetzung von EG-Richtlinien und 
ihren Vollzug, in: Europarecht, 1996, pp. 179-198. 

Velticamp, B.M.; Licistaat vvikt, Commissie beschikt: toepassing van artikel 100 A, lid 4, EG, in: 
Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 1996, pp. 113-114. 

Vos, E.; De Italiaanse implementatie van de Europese richtlijn inzake produlctaansprakelijkheid, in: 
Jaarboek Konsumentenrecht, Deventer, 1990. 

Weperen, W. van; De bijdrage van normen en keurmerken aan de produlctveiligheid in Nederland en 
Europa, in: Tijdschrift voor Consumentenrecht, 1989, pp. 192-198. 

Woerdt, R.A.B.; Voorstel voor een Europese richtlijn inzake algemene produktveiligheid en eventuele 
aanpassingen van de warenwet, in: Jaarboek Konsumentenrecht, 1991, pp. 151-172. 

Winter, G.; On the effectiveness of the EC administration: The case of environmental protection, in: 
Common Market Law Review, 1996, pp. 698-717. 

131 



84/528 	(hef-en verladingsapparatuur) 

84/529 	(liften met elektrische aandrijving) 

87/404 	(drukvaten van eenvoudige vorm) 

89/392* (machines) 

89/686 	(persoonLijke beschermingsmiddelen) 

90/486* (liften met elektrische aandrijving) 

90/488 	(wijziging van richtlijn 87/404) 

93/44 	(Wijziging van richtlijn 89/392) 

93/68 	(Wijziging van o.a. richtlijnen 87/404, 89/392, 89/686) 

, 93/95 	(Wijziging van richtlijn 89/686) 

. 	 , 
79/531 	(elektrische ovens) 

90/396 	(gastoestellen) 

92/42* 	(olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels) 

92/75 	(huishoudelijke apparaten) 

. 93/68 	(wijzing van o.a. richtlijn 90/396, 92/42) 

94/2 	(elektrische koellcasten, diepvriezers) 

85/1 	(meeteenheden) 

85/146 	(stoffelijke lengtematen) 

86/217 	(manometers voor luchtbanden van autobielen) 

87/355 	(meetmiddelen en metrologische controlemethoden) 

RICHTLUNEN 

Stoomwet: 

Wet op de Gevaarlijke Werktuigen: 

Wet Energiebesparing Toestellen: 

IJIcwet: 

BIJLAGE V 

76/767 (toestellen onder ciruk en keuringsmethoden) 
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86/188 	(bescherming werlmemers tegen risico's van blootstelling aan lawaai op het werk) 

88/364 	(verbod van specifieke agentia en/of bepaalde werkzaamheden) 

89/391* (verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk) 

89/392* (machines) 

89/654* (veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen) 

89/655* (veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werlmemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats) 

89/656* (minimum voorschriten inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke 
beschermingsmiddelen door de werlmemer) 

90/269* (minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor 
met name rugletsel voor werlmemers) 

90/270* (minimum voorschriften inzake de veiligheid en gezondheid m.b.t. het werken met beeldschermappara-
tuur) 

90/394* (bescherming werknemers tegen risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk) 

90/679 (besc. herming werknemers tegen risico's van blootstelling aan biologische agentil op het werk) 

91/368* (wij7iging van richtlijn 89/392) 

91/382 	(bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk) 

91/383 	(verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werknemers met arbeidsbetrekldngen 
voor bepaalde tijd of uitzendarbeid-benekkingen) 

92/57 	(minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) 

92/58 	(minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk) 

92/85* 	(verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werlmeemsters tijdens de zwangerschap, na 
de bevalling en tijdens de lactatie) 

92/104 	(rninimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werk- 
nemers in de veinningsindustrieen in dagbouw of ondergronds) 

93/68 	(wijzing van o.a. richtlijn 89/392) 

85/210 	(benzine) 

85/536 	(benzine) 

85/585 	(conserveermiddelen) 

85/610 	(gevaarlijke stoffen en preparaten) 

86/102 	(emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen) 

86/197 	(ettiketering en presentatie van levensmiddelen) 

86/604 	(zuiverheidseisen voor conserveermiddelen) 

Arbeidsomstandighedenwet: 

Warenwet: 
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87/356 	(voorverpakte producten) 

87/441 	(benzine) 

88/344 	(gebruik van extractiemiddelen) 

88/378 	(veilg,heid van speelgoed) 

88/379* (indeling, verpakking en de kenmerken van gevaarlijke preparaten) 

88/388 	(aroma's) 

88/667 	(kosmetische producten) 

89/107 	(levensadditieven) 

89/108 	(diepvriesproducten) 

89/392* (machines) 

89/395 	(wijziging richtlijn 79/211) 

89/396 	(merktekens) 

89/677 	(wijziging richtlijn 76/769) 	 • 

89/686 	(persoonlijke beschermingsmiddelen) 

90/35 	(verpakking met kinderveilige sluiting en/of waarneembare gevaarsaanduiding) 

90/396 	(gastoestellen) 

90/496 	(voedingswaarde-ettiketering van levensmiddelen) 
	 , 

90/612 	(wijziging van richtlijn 78/663) 

91/71 	(aanvulling van richtlijn 88/388) 

91/72 	(wijziging van richtlijn 79/112) 

91/173* (wijziging van richtlijn 76/769) 

91/410* (aanpassing richtlijn 67/548) 

91/442 	(gevaarlijke preparaten waarvan de verpakking van een ldnderveilige sluiting moet zijn voorzien) 

91/659* (aanpassing richtlijn 76/769) 

92/1 	(gevaarlijke preparaten waarvan de verpakking van een kinderveilige sluiting moet zijn voorzien) 

92/2 	(diepvriesproducten) 

92/4 	(wijziging van richtlijn 78/663) 

92/59 	(algemene productveiligheid) 

92/115 	(gebruik van extractiemiddelen) 

93/40 	(geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik) 

93/42* 	(medische hulpmiddelen) 

93/43 	(levensmiddelenhygiene) 

, 93/44 	(wijziging van richtlijn 89/392) 
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_85/467 	(wijziging van richtlfin 76/769) 

	

86/94 	(wijziging van richtlijn 73/404 inzake detergentia) 

	

86/431 	(aanpa  ;tine  richtlijn 67/548 inzake de indeling, verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen) 

	

861508 	(wijziging van richtlfin 77/728 inzake de indeling, verpakking en het kenmerken van verven, vernissen, 
drukinkten, kleefstoffen en soortgellike preparaten) 

	

87/18 	(beginselen van labaratoriumpralctijken en het toezicht op de toepascing ervan voor test op chemische stof- 
fen) 

	

87/101 	(wijziging van richtlijn 75/439 inzake de verwijdering van afgewerkte olie) 

	

87/217 	(voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest) 

	

87/432 	(aanpassing van richtllin 67/548) 

	

88/490 	(aanpassing van richtllin 67/548) 

	

89/178 	(aanpassing van richdijn 88/379) 

90/219* (ingeperkte gebruik van genelisch gemodifaceerde micro-organismen) 

90/220* (doelbewuste invoering van genetisch gemodificeerde micro-organismen in het milieu) 

	

90/492 	(wijziging van richtlijn 88/379) 

	

90/517 	(=massing van richtlijn 67/548) 

	

91/155 	(systeem van specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten laachtens richdijn 88E379) 

91/157* (banerlien en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten) 

91/173* (wijziging van richdijn 76/769) 

	

91/325 	(aanpassing van richtllin 67/548) 

	

911326 	(aanpassing van richtlfin 67/548) 

	

91/338 	(wlizig,ing van richdijn 76/769) 

91/339* (wijziging van richtllin 76/769) 

	

92/69* 	(aanpassing van richtllin 67/548) 

	

93/67* 	(beginselen die gelden bij de beoordeling van de risico's voor mens en milieu voor stoffen die zijn aange- 
geven laachtens richdijn 67/548) 

	

93/105 	(vaststelling informatie in het in richdijn 67/548 genoemde technisch dossier) 

93/68 	(wliziging van o.a. richtlijn 88/378) 

93/95 	(wijziging van richtlijn 89/686) 

93/102 	(wijziging van richtlijn 79/112) 

94/1 	(aerosols) 

94/52 	(wijziging van richtlijn 881344) 

Wet Milieugevaarllike Stoffen: 

enne 
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Richtkin: 	 Annotaties: 

89/391 	*HvJ 26 september 1996, C-79/95, Commissie t. Spanje, nog met 
gepubliceerd. 

89/392 	*HvJ 1 juni 1994, C-182/94, Commissie t. Italie, jur.1995 (14- 	*Lagondet, Europe 1995 Act 
65). 	 nr 292, p.12 

89/654 	*HvJ 26 september 1996, C-79195, Commissie t. Spanje, nog niet 
gepubliceerd. 

	 , 
89/655 

	

	*HvJ 26 september 1996, C-79/95, Commissie t. Spanje, nog met 
gepubliceerd. 

-. 	  
89/656 	*HvJ 26 september 1996, C-79/95, Commissie t. Spanje, nog niet 

gepubliceerd. 
	 , 
90/269 

	

	*HvJ 26 september 1996, C-79185, Commissie t. Spanje, nog niet 
gepubliceerd 

90/270 	*HvJ 26 september 1996, C-79/95, Commissie t. Spanje, nog niet 
gepubliceerd. 
*HvJ 12 december 1996, C-74/95 en C-129/95 

90/394 	*HvJ 26 september 1996, C-79195, Commissie t. Spanje, nog met 
gepubliceerd. 

91/368 	*HvJ 1 juni 1995, C-182/94, Commissie t. Italie, jur. 1995 (14- 	*Lagondet, Europe 1995 Act 
65). 	 nr 292, p.12 

92/85 	*C-66/96, Handels-og Kontorfunktionaeremes Forbund t. Fealles- 
forening for Danmarkt Brugsforeninger. 
*C-441/96, Boyle t. Equal Opportunties Commission. 

Richtlijn: 	 Annotaties: 

89/392 	*HvJ 6 januari 1996, C-182/94, Commissie t. Italie, jur. 1995 
(1465). 

90/486 	*HvJ 18 mei 1994, C-303/93, Commissie t. Italie, jur. 1994 (19- 
01). 

_ 

Richtlijn: 	 Annotaties: 

92/42 	*HvJ 6 februari 1997, C-205/96, Commissie t. Belgie, nog met 
• 	gepubliceerd. 

*C-245/96, Commissie t. Italie 

JURISPRUDENTIE VAN HET HOF VAN JUSTITIE 

Wet op de Gevaarlijke Werktuigen: 

Wet Energiebesparing Toestellen: 

Arbeidsomstandighedenwet: 
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RichtDin: 	 Annotaties: 

90/219 	*HvJ 13 juli 1995, C-156/83 Europees Parlement t. Commissie, 	*Constaminesco, V., Journal 
jut. 1995 (2019). 	 du droit International, 1996, 
*HvJ 29 juni 1995, Commissie t. Hellenic Republic, jut. 1995 	459-461 
(1819). 
*HO 17 oktober 1996, 0312195, Commissie t. Luxemburg, nog 
niet gepubliceerd. 

90/220 	*HvJ 13 juli 1995, 0156183 &tippets Parlement t. Commissie, 	*Constantinesco, V., Journal 
jut. 1995 (2019). 	 du droit International, 1996, 
*HvJ 29 juni 1995, Commissie t. Hellenic Republic, jur. 1995 	459-461 
(1819). 
*HvJ 17 oktober 1996, C-312/95, Commissie t. Luxemburg, nog 
niet gepubliceerd. 

91/157 	*Hy] 11 juli 1996, C-303/95, Comnitssie t. Italic, nog Wet gepu- 
bliceerd. 
*C-236/96, Commissie t. Duitsland. 
"C-282/96, Commissie t. Frankrijk. 

	 - 

91/173 	*HO 17 mei 1994, C-41/93, Franlaijk t. Commissie, jut. 1994 	•Hayder, R., EuZw, 1994, 
(1829). 	 407. 

*Mortelmans, K.J.1-f., SEW- 
,1994, 823-826. 
*Reich, N., Neue Juridische 
Wochenschrift, 1994, 3334- 
3335. 

91/339 	*HvJ 12 oktober 1995, 0236/94, Commissie t. Bele& jut. 1994 	 1 
(3025) 

Richtlljn: 	 Annotaties: 

881379 	*HvJ 24 mei 1993, C-256/92, Duitsland t. Commissie 

89/392 	*HvJ 1 juni 1995, C-182/94, Commissie t. Italic, jut. 1995 (14-- 	*Lagondet, Europe 1995 Act 
65). 	 nr 292, p.12 

91/173 	*HvJ 17 mei 1994, C-41/93, Franlcrijk t. Commissie, jur. 1994 	*Hayder, R., EuZw, 1994, 
(1829). 	 407. 

*Mortelmans, K.J.M., SEW- 
,1994, 823-826. 
*Reich, N., Neue Juridische 
Wochenschrift, 1994, 3334- 
3335 

	 _ 

91/410 	*C-165196, Commissie t. Portugal 
*0286/96, Commissie t. Italic 
*C-356/96, Commissie t. Belgie 

	 - 

91/659 	*HvJ 20 februari 1997, C-135/96, Commissie t. Belgie, nog niet 
gepubliceerd. 

93/42 	*C-294196, Commissie t. Belgie. 

Warenwet: 

Wet Milieugevaarlijke Stoffen: 
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92/69 	*HvJ 12 december 1996, C-218/96-222/96, Commissie t. Belgid, 
nog niet gepubliceerd. 
*C-167/96 Commissie t. Portugal. 

93/67 	*HvJ 14 maart 1996, C-238/95, Commissie t. Italie, nog met 
gepubliceerd 
*HvJ 12 december 1996, C-218/96-222/96, Commissie t. Belgid, 
nog met gepubliceerd. 
*C468/96, Commissie t. Portugal. 

93/105 	*C-169/96, Commissie t. Portugal. 
*HvJ 12 december 1996, C-218196-222/96, Commissie t. Belgid, 
nog met gepubliceerd 
*C-286/96, Commissie t. Italic. 

r 

Andere belangrijke uitspraak: 

*HvJ 25 januari 1994, C-212/91, Angelopbarm GmbH t. Freie und Hansestadt Hamburg, jur. 1994 (171), terzake 
richtlijn 90/121 (kosmeticarichtlijn). 
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