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HØRINGSBREV OG HØRINGSNOTAT TIL LOVER SOM GJENNOMFØRER
VAREPAKKEN I NORSK RETT

Det vises til departementets høringsbrev av 8. februar 2010 med forstag til lover som

gjennomfører EUs regelverk om varepakker. "Varepakken" består av to forordninger (EF

nr 764/2008 og nr 765/2008) samt en beslutning.

Regetverket på høring fastsetter ftere tittak som har til formåt å sikre at varene som

settes på markedet oppfyller visse krav med hensyn til offentlige interesser som helse,

sikkerhet og miljø, samtidig som det frie varebytte ikke blir begrenset i større grad enn

det som er tillatt i henhold tit harmonisert fellesskapstovgivning.

Varepakken gir regler og prosedyrer som myndighetene må følge når de treffer etter har

til hensikt å treffe vedtak som hett elter delvis forbyr en vare som alterede er lovlig

omsatt på marked i en annen EØS-stat. Videre skat det etableres varekontaktpunkter i

hver EØS-stat, stik at bedrifter som ønsker å omsette en vare enkett kan få tilgang tit

presise opplysninger om nasjonale tekniske forskrifter i den aktuelle staten.

Varepakken inneholder også regler om akkreditering, markedstilsyn, kontroll av varer fra

tredjetand og CE-merking. Det skat etableres egnede ordninger for kommunikasjon og

samordning mellom markedstilsynsmyndighetene. Den såkatte tredjelandsforordningen

som reguterer tollmyndighetenes kontroll av tredjetandsvarer som tas inn i det indre

markedet, er innarbeidet i varepakken.

HSH stiller seg positiv til at Norge innfører lovgivning som følger opp EUs regelverk på

varehandelens område som har til formåt å fremme beskyttelse av viktige

samfunnshensyn, som helse, miljø og sikkerhet, samt å sikre like konkurransevilkår for

næringstivet. HSH vil særtig fremheve viktigheten av at prinsippet om at en vare som

omsettes lovlig i ett E0S-land, også skat kunne selges i alle de andre E0S-landene uten

nasjonate tilleggskrav, det såkatte prinsippet om gjensidig godkjenning, som nå blir

lovregutert.
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Videre mener HSH at det er viktig å etablere gode informasjonskanater for de
næringsdrivende om de utike lands nasjonale varekrav. I denne sammenheng bør det
sørges for at forvattningen får titstrekketige ressurser tit disposisjon tit å utføre de
oppgaver som er nødvendig for at regelverket skat kunne gjennomføres og håndheves på
en effektiv måte. Slik ressurstitførset bør skje uten økte belastninger for bedriftene.

HSH har tro på at det nye regelverket vit kunne bidra tit økt harmonisering av
varehandelskrav i EU/EØS, og såtedes medføre færre handelsrestriksjoner, lettere
grensepassering for varer og økt handel mettom statene. Det foreståtte regelverket bør
snarest mulig inntemmes i norsk rett stik man raskt oppnår tik rettstitstand og like
konkurransevilkår i EU/EØS-området.
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