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MANDAT 

 
 

RÅDET FOR TEKNISK MARKEDSTILSYN MED VARER 

1 Innledning 
 

EU vedtok 9. juli 2008 nytt horisontalt regelverk for handel med varer: Forordning (EF) nr. 

764/2008 og (EF) nr. 765/2008, gjennomført i norsk rett ved EØS-vareloven som trådte i kraft 

12.4.2013.  

 

Forordning (EF) nr. 765/2008 fastsetter krav til det nasjonale markedstilsynet med varer. 

Målet er et effektivt og proporsjonalt tilsyn, samt likeverdig konkurranse mellom 

næringsaktører, som skal oppnås blant annet gjennom administrativt samarbeid og 

koordinering, nasjonalt og over landegrensene. Forordningen setter også krav til 

grensekontroll med varer fra tredjeland og pålegger samarbeid mellom 

markedstilsynsmyndigheter og tollmyndigheter.  

 

Forordning (EF) nr. 764/2008 angir fremgangsmåter for nasjonale myndigheter når de har til 

hensikt å treffe et vedtak som helt eller delvis forbyr en vare som lovlig omsettes i en annen 

EØS-stat. EØS-statene pålegges blant annet en årlig rapportering. 

 

For å oppfylle kravene i de to forordningene er det i Norge blant annet behov for å etablere en 

ny struktur for samarbeid mellom berørte departementer. Det er enighet om at det etableres en 

interdepartemental koordineringsgruppe for markedstilsyn med varer i Norge, ved navn 

”Rådet for teknisk markedstilsyn med varer” (heretter ”Varetilsynsrådet”) 

2 Organisering  
 

Varetilsynsrådet skal ha et sekretariat bestående av en leder og en sekretær. Sekretariatet 

ligger i Nærings- og handelsdepartementet, som forvalter av EØS-vareloven.  

 

De faste medlemmer skal bestå av én representant fra hvert av de departementer som til 

enhver tid er ansvarlig for markedstilsyn som faller inn under EØS-vareloven, jf. 

bestemmelser om markedstilsyn med varer i harmonisert produktregelverk i EØS-avtalen, 

som gjennomført i norsk rett. Det enkelte departement skal melde én representant og én 

vararepresentant til Nærings- og handelsdepartementet. 

 

Finansdepartementet inviteres til møter eller konsulteres ved skriftlig prosedyre etter behov, 

og skal motta møtereferater. 

 

Varetilsynsrådet bør møtes minst to ganger i året og ellers holde møter ved behov. 

Representanter fra Toll- og avgiftsdirektoratet og fra markedstilsynsetater, inkludert deltakere 
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i nettverk mellom disse etatene
1
, kan ved behov inviteres til møtene. Varetilsynsrådet skal 

selv bestemme hvordan det vil organisere sitt daglige arbeid innenfor dette mandat. 

3 Ansvarsfordeling og oppgaver 
 

Arbeidet i Varetilsynsrådet baserer seg på ansvarsfordelingen for markedstilsyn med varer 

slik den var i Norge ved EØS-varelovens ikrafttredelse. Opprettelsen medfører ingen 

endringer i de enkelte departementers ansvar for tilsyn som må utføres innenfor egne 

ansvarsområder, av egne underliggende etater.  

 

Oppgavene til Varetilsynsrådet skal være å: 

 

- Arbeide for et effektivt og proporsjonalt markedstilsyn i Norge og i EØS. 

 

- Koordinere rapportering til ESA, jf. artikkel 12 nr. 1 i forordning 764/2008 og artikkel 

17 nr. 1 i forordning 765/2008. 

 

- Koordinere informasjon som skal gjøres offentlig tilgjengelig jf. artikkel 17 nr. 2 i 

forordning 765/2008. 

 

- Koordinere utarbeidelsen av markedstilsynsprogram, jf. artikkel 18 nr. 5 i forordning 

765/2008. 

 

- Etablere praktiske rutiner og ordninger for oppfølging av evaluering og rapportering 

av hvordan tilsynsvirksomheten fungerer i Norge, jf. artikkel 18 nr. 6 i forordning 

765/2008. 

 

- Bidra til at de elektroniske verktøy RAPEX og ICSMS brukes i henhold til artikkel 22 

og artikkel 23 i forordning 765/2008.  

 

- Bidra til administrativt samarbeid mellom tilsynsetater nasjonalt, i EØS og i 

tredjeland, og med ESA/Europakommisjonen, jf. artiklene 24, 25 og 26 i forordning 

765/2008. 

 

- Bidra til tilsynsetatenes samarbeid med Toll og – avgiftsdirektoratet, jf. artikkel 27 i 

forordning 765/2008. 

 

- For å utføre sine oppgaver skal Varetilsynsrådet samarbeide med 

markedstilsynsetatene for varer, og relevante nettverk mellom disse etatene.
2
  

 

- Foreslå oppdatering av mandatet ved behov.  

  

                                                 
1
 Ved EØS-varelovens ikrafttredelse var det to slike nettverk i Norge: Industri-nettverket og RAPEX-nettverket. 

2
 Se fotnote 1.  
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Medlemmene skal: 

 

- Være et kontaktpunkt mellom sitt departement og Varetilsynsrådet. 

 

- Være et bindeledd mellom Varetilsynsrådet og sine underliggende markedstilsynsetater 

på vareområdet. Dette inkluderer deling av informasjon inkludert møtereferater, og 

formidling av spørsmål og svar mv. 

 

-  Koordinere bidragene fra sitt departement når departementet er ansvarlig for tilsyn i 

flere varesektorer og/eller har flere underliggende tilsynsetater 

 

Sekretariatet skal: 

 

- Administrere arbeidet, kalle inn til og lede møtene, samt skrive referat.  

 

- Sende referater til lederen av de relevante myndighetsnettverk for markedstilsyn. 

 

- Koordinere innspill fra departementene for å oppfylle de gjeldende rapporteringsplikter. 

 

- Rapportere til ESA og Europakommisjonen i henhold til dette mandat. I denne 

forbindelse skal departementene kun sende opplysninger direkte til ESA etter avtale med 

sekretariatet.  

 

 

 


