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Høringssvar - Europakommisjonens forslag til endrede regler for fritt varebytte
Direktoratet for byggkvalitet er i utgangspunktet positive forslaget til endrede regler for fritt
varebytte i det indre marked. I denne forbindelse legger vi særlig vekt på at bestemmelsene
om markedstilsyn vil kunne bidra til et klarere og tydeligere regelverk på horisontalt nivå. Vi
har imidlertid noen merknader til enkelte av forslagene. Disse innspillene er hovedsakelig
knyttet til forslag til forordning om håndheving av harmoniserte EØS-krav for varer COM
(2017) 795.
Økte krav om rapportering for tilsynsmyndighetene
Vi ser på det som viktig at – på samme måte som for andre større
informasjonsinnhentingssystemer – at nytten av den innhentede informasjonen står i forhold
til kostnadene. Ressursbruken og kostnadene med rapporteringer til EU stadig er økende for
tilsynsmyndighetene. Det er derfor både viktig å vurdere hvordan ressursbruken ved
innhenting av informasjon kan begrenses og om etableringen av nye rapporteringer kan føre
til at noen av de rapporteringer som det i dag stilles krav om kan utgå.
Vi viser i denne forbindelse særlig til bestemmelsene i forslag til forordning om håndheving av
harmoniserte EØS-krav for varer COM (2017) 795. I denne innføres det en et plikt til å dele
informasjon, utføre undersøkelser og iverksette håndhevingstiltak på anmodning fra
markedstilsynsmyndigheter i andre EØS-stater. En oppfølging av disse bestemmelsene kan
lett bli ressurskrevende. Det er derfor viktig å vurdere den mer detaljerte utformingen av
disse kravene nærmere. Hvis disse bestemmelsene skal praktiseres strengt i tråd med
nåværende ordlyd, så vil konsekvensen av det kunne bli at saker med høy risiko internt i
landene, blir nedprioritert, noe som neppe er heldig.
For å begrense ressursbruken knyttet til informasjonsinnhenting vil vi også anta at det kan
være mye å hente på en form for automatisering av informasjonsinnhenting- og
informasjonsdelingsprosessene. Det er i dag et krav om at nasjonale myndigheter må
registrere tilsynssakene i egne arkivsystemer. Det er mulig at man kan slippe en viss
dobbeltregistrering av saker (for eksempel i ICSMS) om denne informasjonen kunne deles
automatisk. Dette gjelder også for andre krav om rapportering til Kommisjonen om
tilsynsvirksomheten. For at dette skal være mulig må Kommisjonen har et fokus på at de

datasystemer og rapporteringsformater som utvikles direkte kan ta imot informasjon fra de
nasjonale tilsynsorganene. Innsamling og deling av informasjon om tilsyn vil bidra til en
effektivisering, men hvis dette tar for mye tid og ressurser fra tilsynsmyndighetene kan det gå
på bekostning av hovedoppgavene til tilsynsvirksomheten.
Videre er det også fremmet forslag om at eksisterende varekontaktpunkter i EØS-statene skal
gi informasjon til næringsdrivende om harmoniserte EØS-krav for varer, i tillegg til
informasjon om nasjonale krav på ikke-harmoniserte områder. I forslaget til forordning om
gjensidig godkjenning COM (2017) 769 er det også stilt krav om at produktkontaktpunktene
skal svare innen 15 dager på alle henvendelser de mottar som varekontaktpunkt. Her ville det
være ønskelig med en bestemmelse med en viss grad av fleksibilitet. Dette kravet til
responstid kan føre til at hovedoppgavene til markedstilsynsmyndigheten delvis må
nedprioriteres i enkelte tilfeller.

Forslag om et koordinert håndheving av EUs vareregelverk (EU Product Compliance Network)
og felles testfasiliteter
I forslag til forordning om håndheving av harmoniserte EØS-krav for varer COM (2017) 795
foreslås det også bl.a. koordinert håndheving av EUs vareregelverk gjennom et EØS-nettverk
for markedstilsyn (Union Product Compliance Network). Det er noe uklart for oss hva rollene
til et slikt nettverk vil være, men vi vil anta et det for eksempel vil være mulig for et slikt
nettverk å utvikle/videreutvikle analyseverktøy for risikobasert utvelgelse av produkter.
Dersom dette utvikles, kan det være behov for en sentral enhet som kan bistå de ulike
tilsynsmyndighetene med statistiske analyser og beregninger i risikovurderingen.
Etter vår vurdering vil er det dessuten hensiktsmessig at et slikt nettverk også har fokus på og
tar hensyn til de særegenhetene som ligger i enkelte av vareregelverkene. Vi vil for eksempel
tro at det kan være hensiktsmessig at man i visse tilfeller skiller mellom forbrukerprodukter
og industriprodukter (på samme måte som vi i dag gjør i Norge med RAPEX-nettverket og
Industrinettverket) for å få til en god balanse mellom de ulike produktområdene. Vi vil anta at
dette vil være spesielt relevant i forhold til forslaget om opprettelse av felles testfasiliteter på
europeisk nivå. Det er mulig dette kan være en hensiktsmessig løsning for relativt enkle
forbrukerrettede produkter, men vi vil anta at etablering av felles testfasiliteter vil være lite
hensiktsmessig for industriprodukter.
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