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Høring om forslag til gjennomføring av varepakken i norsk rett

Vi viser til høringsbrev 8. februar 2008 om gjennomføring av Europakommisjonens
"varepakke" i norsk rett. Forslaget inneholder utkast til to nye lover som gjennomfører
henholdsvis (EF) nr. 764/2008 om fastsettelse av prosedyre for anvendelsen av visse
nasjonale tekniske regler på varer som er lovlig satt på markedet i en annen
medlemsstat, og (EF) nr. 765/2008 om fastsettelse av krav til akkreditering og
markedstilsyn for varer som settes på det indre marked. Vi viser også til samtale med
Margrethe Asserson, hvor frist til å inngi merknader ble forlenget til 14. mai 2010.

Høringsforslaget er forelagt Toll- og avgiftsdirektoratet for kommentar.

"Varepakken" er en samlebetegnelse på et sett ulike tiltak som skal sikre at
medlemslandene fører tilsyn med at varer som innføres og omsettes i det indre marked
er i samsvar med de harmoniserte krav som er gitt i felleskapsretten. Bestemmelsene i
varepakken viderefører blant annet reglene som i dag finnes i tredjelandsforordningen
(forordning 339/93/E0F).

Tredjelandsforordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 17. november
1995 nr. 892 om gjennomføring i norsk rett av tredjelandsforordningen, gitt med
hjemmel i produktkontrolloven § 15. Dette er oppgaver som toll- og avgiftsetaten
utfører i dag. De øvrige bestemmelsene i "varepakken" berører ikke etatens
ansvarsområde.

Toll- og avgiftsetaten forvalter en rekke myndigheters regelverk som legger
restriksjoner på innførsel og utførsel av nærmere angitte varer. Det rettslige grunnlaget

Postadresse Kontoradresse Telefon Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep Akersg. 40 22 24 90 90 Telefon 22 24 44 31/33
0030 Oslo postmottak@fin.dep.no Org. nr. Telefaks 22 24 95 11

972 417 807



for denne delen av etatens virksomhet er gitt i tolloven § 1-5 første ledd bokstav c.
Regler om tollkontroll er gitt i tolloven kapittel 13. Toll- og avgiftsdirektoratet antar at
disse rettslig sett dekker behovet for kontroll også i tilknytning til varesikkerheten, og
at det ikke vil oppstå noen konflikter mellom tollregelverket og varepakken knyttet til
toll- og avgiftsetatens arbeid med grensekontrollen.

De oppgaver som toll- og avgiftsetaten utfører på vegne av andre myndigheter ligger i
utgangspunktet ligger utenfor Finansdepartementets ansvarsområde, og i den grad
slike oppgaver medfører økt ressursbruk for etaten må dette dekkes av den enkelte
regelverkseier. Som nevnt utfører Toll- og avgiftsetaten allerede i dag de oppgaver som
påligger grensemyndighetene i tråd med tredjelandsforordningen. I så måte innebærer
i utgangspunktet ikke gjennomføringen av varepakken noen nye oppgaver for etaten.
Toll- og avgiftsdirektoratet opplyser at det innenfor enkelte områder er etablert et
samarbeid med de respektive tilsynsmyndigheter, men at produktsikkerhet som sådan
ikke har vært en del av etatens kontrolloppgaver. Det er usikkert i hvilken grad
"varepakken" i praksis vil innbærer økt kontroll på innførselstidspunktet, og om dette
vil medføre økt ressursbruk for Toll- og avgiftsetaten.

Dersom kontrollinnsatsen skal økes har Toll- og avgiftsdirektoratet på usikkert
grunnlag anslått at ressursbehovet som følge av "varepakken" til seks årsverk, noe som
beløper seg til 3,6 mill, kroner årlig. Det er i tillegg behov for opplæring av
tjenestemenn i det nye regelverket. Opplæringskostnadene er anslått til 1,5 mill.
kroner. Dersom etaten ikke tilføres midler for å løse disse oppgavene, kan det ikke
forventes høyere innsats på området enn hva tilfellet er i dag.
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