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Høring - Europakommisjonens forslag til endrede regler for fritt varebytte
Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring to forslag til forordninger fra
Europakommisjonen av 19. desember 2017 som omhandler endrede regler for fritt varebytte
i det indre marked. Høringen gjelder Europakommisjonens forslag til revisjon av de delene av
forordning (EF) 765/2008 som gjelder markedstilsyn, COM (2017) 795, og
Europakommisjonens forslag til forordning om gjensidig godkjenning COM (2017) 796.
Denne skal erstatte forordning (EF) 764/2008.
Europakommisjonen la også frem en meddelelse COM(2017) 787 som gjelder begge
forslagene. I den fremgår det også en del såkalt soft law-initiativer.
Forslagene inngår som tiltak i Europakommisjonens strategi for det indre marked for varer og
tjenester, lansert høsten 2015. Forslagene har som mål å gjøre det enklere for bedrifter å
selge sine varer i andre EØS-land, samtidig som forbrukere skal kunne ha tillit til at varer i
markedet er trygge. Begge forslagene inneholder horisontale bestemmelser, som får virkning
for virksomheter og forbrukere på de fleste varesektorer og deres ansvarlige
tilsynsmyndigheter.
Det er utarbeidet et høringsnotat for hver av forslagene. De vedlagte høringsnotatene har til
hensikt å orientere om de viktigste endringene og nyvinninger i Europakommisjonens forslag,
og å invitere berørte parter til å gi innspill til hva som bør være norske synspunkter og innspill
til forslagene til forordning. I høringen ber vi særlig om tilbakemelding på om de virkemidlene
som Europakommisjonen foreslår anses som egnede og om forslagene kan sies å ha
særskilt negative konsekvenser for norske virksomheter og tilsynsmyndigheter.
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Forslagene, samt meddelelsen følger vedlagt i engelsk og dansk språkutgave. Flere
språkversjoner er tilgjengelig på www.eur-lex.eu.
Høringsfristen er 5. mars 2018.
Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere behovet for, og eventuelt sørge for, foreleggelse
av høringen for eventuelle underliggende etater eller andre relevante instanser.
Høringen er åpen slik at alle som ønsker kan avgi høringssvar. Høringsuttalelser bør
fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man
registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsuttalelser kan også
sendes på e-post til postmottak@nfd.dep.no. Vennligst merk at uttalelser er offentlige etter
offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.
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