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DANSK OVERSÆTTELSE
(Danish translation)
Godkendelse og harmonisering – 4MS-Initiativet
De fire medlemslande (MS) Tyskland, Frankrig, Nederlandene og Storbritannien (”4 MS”)
indgik i 2011 et samarbejde om at opnå harmonisering for tests af sundhedsmæssige
egenskaber af produkter i kontakt med drikkevandet. Da 4MS-samarbejdet har udviklet
sig succesfuldt, hvor nye medlemsstater er tiltrådt som medlemmer eller har givet
udtryk for deres interesse, er navnet på samarbejdet omdøbt til 4MS-initiativet.

Fire EU medlemslande Frankrig, Tyskland, Nederlandene og Storbritannien (4MS)
annoncerede i januar 2011, at de havde aftalt at arbejde sammen i den vigtige sag om at sikre
de sundhedsmæssige egenskaber af drikkevandet gennem arbejdet med de
lovgivningsmæssige rammer på området. Siden formaliseringen af dette arbejde er
medlemmerne af 4MS-initiativet, som følgende:

EU Medlemsstater

4MSI Fuld Medlem:
tiltrædelsesdato

Frankrig

2011 (Initiativtager)

Tyskland

2011 (Initiativtager)

Nederlandene

2011 (Initiativtager)

Storbritannien

2011 (Initiativtager)

Danmark

4MSI Kandidatmedlem

2018

Portugal

X

Andre medlemslande er velkommen til at blive en del af 4MS-Initiativet.
Dokumentet ”Procedure for new countries to join the 4MS-Initiative” beskriver hvordan.
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Baggrunden for den fælles tilgang (Common Approach)
I 1998 startede arbejdet med at designe og udvikle et europæisk system for den
sundhedsmæssige vurdering af produkter i kontakt med drikkevandet. Arbejdet kaldes det
europæiske godkendelsessystem - the European Acceptance Scheme (EAS). Formålet var at
fjerne handelsbarrieren mellem europæiske lande ved at skabe et universelt
godkendelsessystem, samt at designe et system, der kunne følge den voksende
opmærksomhed for behovet for håndteringen af kvaliteten af drikkevandet fra kilde til hane.
Dette arbejde blev udført under ledelse af den europæiske kommission (DG Enterprise), men i
2006 trak Kommissionen støtten tilbage fra EAS. Arbejdet skulle dermed forsætte under
byggevareforordning, hvor harmoniseringsprojekt ville være mere begrænset, og det fulde
mål med EAS ikke kunne opnås.
Frankrig, Tyskland, Nederlandene og Storbritannien havde været store fortalere for EAS.
Derfor blev de i 2007 enige om at forfølge målet med en fælles tilgang til vurderingen af
produkter, med formålet at opnå de sundhedsmæssige mål for EAS i deres egne lande. De
støtter forsat et europæisk arrangement og arbejder aktivt for at opnå dette.

Basis for en fælles tilgang
4MS har planer om at vedtage fælles eller direkte sammenlignelige regler for:
•
•
•
•
•
•

Godkendelse af bestanddele anvendt i materialer i kontakt med drikkevand
Test af materialer
Anvendelse af fælles testmetoder og fælles godkendelseskrav
Specifikationer af tests, der skal anvendes på produkter
Gennemgang af fabrikkers produktionskontrol og indstilling af
revisionsprøvningskrav
Vurdering af certificerings- og testorganer

Der er udarbejdet en erklæring, der giver yderligere information om, hvordan 4MS definerer
og udvikler deres fælles tilgang.

Fælles tilgangsdokumentation
4MS har forpligtet sig til at offentliggøre deres aftalte politikker og praksis via dokumenter,
når der er opnået enighed.
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