Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep
0030 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

18/702

18/512-2

21. mars 2018

Høring - Europakommisjonens forslag til endrede regler for fritt varebytte
Klima- og miljødepartementet viser til brev 6. februar 2018 der det bes om innspill på
Europakommisjonens forslag til den nye varepakken, som innebærer endringer i forordning
(EU) 765/2008 om markedstilsyn og akkreditering, og forordning (EU) 764/2008 om gjensidig
godkjenning av vare. Klima- og miljødepartementet viser også til Miljødirektoratets
høringsuttalelse datert 5. mars 2018.
Klima- og miljødepartementet støtter endringsforslag som forsterker tilsynsmyndighetens
myndighet. Det er viktig at tilsynsmyndigheten har gode nok virkemidler til å kunne føre tilsyn
med at varer på det norske markedet er i samsvar med regelverket. Det foreslås blant annet
å innføre et krav om at en juridisk eller fysisk person skal opptre som en såkalt autorisert
representant for varen i EU. Dette forslaget støtter vi, det vil kunne bidra til bedre tilsyn med
netthandel, ved at tilsynsmyndigheten har en aktør i Norge å forholde seg til for tilsyn. Vi er
også positive til presiseringen av markedstilsynsmyndighetens myndighet i forslaget, og at
det oppstilles minimumskrav. Det er en god presisering at tilsyn også omfatter
virksomhetenes interne prosedyrer for å oppfylle kravene fra sektorlovgivningene.
Internkontrollforskriften er helt sentral for å sikre produktsikkerhet i Norge. Det er videre
positivt at det gis noen rammer for forholdet mellom markedstilsyn og tollmyndighet, som vil
bedre samarbeidet mellom Tollvesenet og tilsynsmyndighetene.
Det er enkelte av forslagene som vil være ressurskrevende for tilsynsmyndigheten å
gjennomføre, blant annet at kontaktpunkter skal gi råd og veiledning til økonomiske
operatører angående den europeiske sektorlovgivningen. Departementet viser til det
Miljødirektoratet har uttalt om dette, og at de peker på at det er mer nærliggende,
hensiktsmessig og effektivt at Europakommisjonen tar en større rolle med
informasjonsarbeidet om de ulike sektorlovgivningene. Det er begrenset hvor mye bistand
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virksomheter skal kunne forvente av tilsynsmyndigheten utover den alminnelige
veiledningsplikten.
Klima- og miljødepartementet ønsker å understreke at ansvaret for å oppfylle regelverket
ligger hos de økonomiske operatørene. Kommisjonens forslag legger til rette for at
tilsynsmyndigheten i større grad skal assistere og også inngå avtaler med de økonomiske
operatørene. Det mener vi gir en uheldig forskyvning av roller, slik som Miljødirektoratet
peker på, se deres uttalelse vedrørende partnerskapsavtaler/intensjonsavtaler, jf. artikkel 7
og 8 i endringsforslag til forordning 765/2008. Økt samarbeid med bransjeorganisasjoner
eller andre aktører er positivt, men samtidig må tilsynsmyndighetenes uavhengighet sikres.
Som Miljødirektoratet nevner, så må for eksempel tilsynsmyndigheten selv råde over sitt
tilsynsprogram. Det må også være opp til tilsynsmyndigheten å vurdere om det er
hensiktsmessig å etablere slike samarbeid.
Frivillig egenerklæring fra aktør som viser at et produkt er i samsvar med den nasjonale
lovgivningen mener vi i likhet med Miljødirektoratet at har liten verdi. Det må uansett være
klart at tilsynsmyndigheten fortsatt kan etterspørre den dokumentasjonen de trenger for å
kontrollere at produktet oppfyller relevante krav. Forslaget setter noen innholdskrav til ev.
vedtak tilsynsmyndigheten treffer overfor et produkt, som vi mener går utover
tilsynsmyndighetens oppgave. Tilsynsmyndighetens rolle er å kontrollere og håndheve
gjeldende rett, og det bør derfor ikke stilles krav om at tilsyn i sine vedtak skal redegjøre for
regelens legitimitet og teknisk og vitenskapelig utvikling siden regelen de håndhever ble
vedtatt. Regelverksutvikling og håndheving bør holdes atskilt.
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