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Eu ropakommisjonens forslag til nye og bedre regler for han del med varer i
EØS - høring

Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets ekspedisjon av 13. mars 2007.

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader i saken:

I høringsbrevet av 25. oktober 2006 sluttet Helse- og omsorgsdepartementet seg til et
ønske fra flere medlemsland om en indikativ liste over hvilke produktområder og rett-
sakter som vil bli omfattet av dette regelverksforslaget. Vi registrerer at slike avgrens-
ende lister nå er inntatt i de to nye forslagene til regelverk på det harmoniserte vareom-
rådet. Dette har medført at det nå er klart at næringsmiddelregelverket faller utenfor
virkeområdet til disse regelverksforslagene. I tillegg fremgår nå at også de harmoniser-
te regelverkene for tobakk og blod faller utenfor regelverksforslagene. Vi ønsker å be-
merke at disse rettslige avklaringene er å anse som positive.

Vi har merket  oss at  direktiv 2004/23/EØF om fastsetting av standarder for kvaliteten
og sikkerheten ved donasjon, uttak, testing, prosessering, konservering, oppbevaring
og distribusjon av humane celler og vev også er unntatt fra virkeområdet i utkast til for-
ordning (COM 2007/37 final) og utkast til beslutning (COM (2007/53). Vi har ikke
merknader til dette. Vi forutsetter at unntakene også gjelder de to tilleggsdirektivene
2006/17/EØF og 2006/86/EØF.

Helse- og omsorgsdepa rtemenet har dessuten  følgende  kommentar til  virkeområdet til
den foreslåtte forordningen  COM 2007/37:

Det fremgår av utkastets artikkel  13  nr. 3 at artiklene 1 til 12 er ment å omfatte det har-
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monise rte regelverket for kosmetikk ,  dvs. direktiv 76/768/EØF. Til dette vil vi be-
merke at Kommisjonen ved DG Enterprise 12. januar 2007 åpnet en offentlig konsulta-
sjonsprosess, som er ment å ende opp i en revisjon av direktiv 76/768 / EØF. Ett  av tre
hovedpunkter Kommisjonen her ba om innspill  på,  var spørsmålet om hvorvidt "den
nye metode "  bør innføres på kosmetikkområdet.

På vegne av Norge oversendte vi et høringsinnspi ll  til Kommisjonen i denne saken,
datert  15. mars 2007 .  Her ble det påpekt at det etter norske myndigheters syn ikke vil
være hensiktsmessig å innføre  "den nye metode" i kosme tikkregelverket .  Begrunnels-
en var at en overgang  fra bindende regelverk  til harmonise rte standarder vil  medføre
fare for en svekkelse av den helsebesky ttelsen som  ligger i kosme tikkregelverket i dag.
Så vidt norske myndigheter forstår, vil en slik svekkelse ikke kunne være til fordel for
forbrukerne.

Det norske innspillet av 15. mars 2007 er på dette punkt helt på  linje med uttalelser  fra
den europeiske bransjeorganisasjonen for kosmetikkindustrien , COLIPA,  som i et
høringsinnspi ll  til  Kommisjonen i den samme konsultasjonsprosessen har uttalt at "den
nye metode "  generelt se tt  ikke vil passe for kosmetikkregelverket.

Med vennlig hilsen
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