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Høringsinnspill - Europakommisjonens forslag til endrede regler for fritt varebytte

Du kan raskere motta informasjon fra Arbeidstilsynet ved å lese brevet digitalt i Altinn.

Grunnen til at du har mottatt dette brevet i papir er enten A, B eller C.



Du har fått et varsel på SMS og/eller epost om at Arbeidstilsynet har sendt brev til deg, men du har ikke
åpnet og lest det i Altinn-meldingsboksen din. Derfor, etter 40 timer, sendte vi brevet også manuelt. Du
kan fortsatt lese brevet i Altinn selv om du nå har mottatt brevet i papir.



Du har ikke fått et varsel fordi din varslingsadresse ikke var oppgitt eller var feil, og av den grunn har du
ikke fått kjennskap til at du kan lese brevet i Altinn.

 
Arbeidstilsynet har ikke sendt brevet digitalt til deg.

Hvordan du henter digitale brev i Altinn kan du lese om på nettsiden til KS, som forvalter
utsendingstjenesten SvarUt: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/svarut/mottak-av-post-
gjennom-svarut/

Svar oss gjerne digitalt ved å benytte vårt organisasjonsnummer 974761211 eller vår offisielle
epostadresse post@arbeidstilsynet.no. Husk alltid å oppgi vår referanse ved svar.

Med hilsen
Arbeidstilsynet
- for et godt arbeidsliv
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Høringsinnspill- Europakommisjonensforslagtil
endrede reglerfor fritt varebytte

Direktoratet for arbeidstilsynet viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev av 6. februar, hvor

Arbeidstilsynet oppfordres til å komme med innspill til høringen av Europakommisjonens forslag til
endrede regler for fritt varebytte i det indre marked.

Generelt
På side 2 i departementets to høringsbrev bes det særlig om innspill på spørsmål om de foreslåtte
virkemidlene er de riktige, om det er sannsynlig at de vil ha den ønskede effekt, om det er andre

virkemidler som heller burde vært valgt og om forslaget kan tenkes å få spesielle negative

konsekvenser for henholdsvis norske virksomheter og norske tilsynsmyndigheter.
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Arbeidstilsynet stiller seg positiv til prinsippene som ønskes lovfestet gjennom kommisjonens forslag.

Vi har samtidig funnet et virkemiddel som kan tenkes å bidra til en mer effektiv gjennomføring av

ordningen med frivillig erklæring om gjensidig godkjenning under COM (2017) 796 artikkel 4. Vi vil

gjøre nærmere rede for vårt forslag nedenfor.

Språk
Arbeidstilsynet ønsker å spille inn et forslag om at det inntas en bestemmelse i forordningene som

ivaretar medlemsstatenes, og da særlig EØ5-statenes, behov for å stille krav om at bruksanvisning og

lignende dokumenter må foreligge på ett eller flere bestemte språk i den staten der produktet skal
markedsføres.

Et produkts bruksanvisning er et viktig hjelpemiddel for å ivareta sikkerheten til sluttbrukerne av

produktet. I arbeidsmiljølovgivningen stilles det også krav til at man ved opplæring, bruk, kontroll og
vedlikehold av forskjellige produkter tar særlig hensyn til det som fremgår av bruksanvisningen. En

forutsetning for å kunne oppfylle disse nasjonale kravene er at bruksanvisningen som følger med

produktet er gitt på et språk som vedkommende arbeidsgiver eller arbeidstaker forstår.

Til illustrasjon kan vi vise til forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr (PVU-forordningen)

artikkel 8 nr. 7, hvor det er inntatt et krav til fabrikanten om å sørge for at produktet «ledsagesaf en
brugsanvisning og oplysninger, if. bilag II, punkt 1.4, på et for forbrugerne og andre slutbrugere
letforståeligt sprog somfastsat af den pågældende medlemsstat.»
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COM (2017) 795 —Forslag til revisjon av forordning (EF) 765/2008

Artikkel 31 omhandler et forslag om å opprette et EU-nettverk for produktoverenstemmelse (Union

Compliance Network). Det kan se ut som UCN vil ha noe av de samme funksjonene som ECHAs Forum

for Exchange of Information on Enforcement i dag utøver når det gjelder markedstilsyn med

kjemikalier innen EØS-området.

Arbeidstilsynet representerer Norge i ECHAs Forum. Det er ønskelig å unngå flere koordinerende

nettverk.

COM (2017) 796 —Forslag til forordning om gjensidig godkjenning

Artikkel 4 (Erklæring om gjensidig annerkjennelse) legger til rette for at produsenten av en vare eller

varetype som lovlig markedsføres i en medlemsstat, kan utferdige en erklæring for å dokumentere

overfor de kompetente myndighetene i bestemmelsesmedlemsstaten at varen eller varetypen er

godkjent i en annen medlemsstat.

Arbeidstilsynet stiller seg positiv til at det fastsettes en prosedyre og et sett med dokumentasjonskrav

for slik egenerklæring.

Artikkel 5 beskriver på sin side fremgangsmåten for bestemmelsesmedlemsstatens vurdering av varen,

herunder en plikt til å kontakte den næringsdrivende dersom den er i tvil om en vare, jf. art. 5 pkt. 1. Vi

forstår «tvil om en vare» slik at tvilen knytter seg til varens tekniske karakter, og ønsker derfor å løfte

spørsmålet om hvordan bestemmelsesmedlemsstatene skal gå fram dersom tvilen isteden knytter seg

til riktigheten av selve erklæringen. Etter vår vurdering ville det i slike tilfeller kunne vært nyttig å

benytte IMI for å fastslå om varen rent faktisk er lovlig markedsført i den eller de medlemsstater som

fremgår av erklæringen.

Med hilsen

Direktoratet for arbeidstilsynet

Gry Singsaas

avdelingsdirektør, Lov og regelverk Martin Stokkan

(sign.) rådgiver, Lov og regelverk

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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