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Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har merket seg at Nærings- og
handelsdepartementet (NHD) ønsker å åpne for at et TKO kan utføre markedstilsyn i
særskilte tilfeller. Det er ikke angitt nærmere hva som menes med særskilte tilfeller.
KRD er i utgangspunktet noe skeptisk til forslaget da en slik løsning vil kreve at det
utarbeides klare retningslinjer for å unngå bl.a. interessekonflikter. Vi viser her til
punkt 8.1 i.Kommisjonens Guide to,the implementation of directives based on the New.
Approach and the Global Approach;

"As a general rule, it is inappropriate for notified bodies to be responsible for market
surveillance. In order to avoid a conflict of interest it is necessary to make a clear
distinction between conformity assessment (which takes place before the product is placed
on the market) and market surveillance (which takes place after the product has been
placed on the market). As an exce tion where a noti ed bod and a market surveillance
authorit come under the same su erior authorit in a Member State the lines o
res onsibilit should be so or anised that there is no con ict o interest between these
activities." (vår utheving)

KRD forutsetter således at dersom NHD går videre med sitt forslag, så vil NHD også
sørge for å utarbeide nærmere veiledning om hva som menes med "særskilte tilfeller"
samt hvilke retningslinjer som skal legges til grunn for å unngå interessekonflikter.
Dette vil være viktig for å sikre lik forståelse og praktisering.
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Videre vil man også måtte se nærmere på hvilke konsekvenser det vil få dersom et TKO
som også er delegert myndighet til å utføre markedstilsyn, får sin utpeking trukket
tilbake, jf. § 4 i gjeldende lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å
gjennomføre samsvarsvurderingar.
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