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Hø ring  -  Europakommisjonens forslag  til nye og bedre regler for  handel med
varer i EØS

Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets brev av 13. mars 2007 med tilhørende
vedlegg.

Det harmoniserte vareområdet.
Kommisjonen legger frem to forslag til regulering på det harmoniserte området; en
forordning om akkrediterings- og markedskontrollkrav i forbindelse med
markedsføring av produkter (COM 2007/37) og en beslutning om felles regler for
markedsføring av produkter (COM 2007/53). Markedskontrollbestemmelsene gjelder
for produkter som er omfattet av rettsakter om harmonisering av produkter.

For å sikre lik håndheving av produktdirektivene i EØS, innfører forordningen
minimumskrav til organisering av markedskontrollen nasjonalt og krav til deltakelse i
administrativt samarbeid, herunder utveksling av informasjon mellom EØS-landene.
Forslagene bygger på produktsikkerhetsdirektivet som gjelder for forbrukerprodukter,
og utvider disse prinsippene til også å gjelde industriprodukter.

Barne- og likestillingsdepartementet forstår forslaget slik at minimumskravene til
organisering av markedskontrollen vil begrense seg til markedsførin av rodukter og
ikke omfatte merking av disse. Det vil si at forskrifter om merking av krystallglass og
merking av fottøy som Barne- og likestillingsdepartementet har ansvar for, faller
utenfor forslaget.
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Det ikke-harmoniserte området.
Prinsippet om gjensidig godkjenning, som innebærer at en vare som lovlig kan selges i

ett EU/EØS-land i utgangspunktet også kan selges i de andre EU/EØS-landene, gjelder
på de vareområdene der det ikke finnes EU-harmoniserte regler. Kommisjonen har lagt
frem et forslag til forordning (COM (2007 36) for bl.a. å klargjøre innholdet i prinsippet.
Formålet er å gjøre prinsippet om gjensidig godkjenning fullt ut operasjonelt, slik at
produkter som er lovlig markedsført i et EU/EØS-land skal kunne markedsføres også i
andre EU/EØS-land. Det presiseres at prinsippet også skal gjelde for salg av varer av
edle metaller, jf. Kommisjonens hjemmeside.

Norge har sluttet seg til konvensjonen om kontroll og merking av artikler av edle
metaller av 15. november 1972. Konvensjonen har et system for gjensidig godkjenning
ved at det er etablert et felles kontrollmerke som påstemples i opprinnelseslandet og
som aksepteres i importlandet. Derved bortfaller behovet for ytterligere stempling i
importlandet. I henhold til konvensjonen har Norge opprettet et prøvekontor som har
enekompetanse til å kontrollere varer av edelt metall - Edelmetallkontrollen. Mange
EU-land har sluttet seg til konvensjonen.

Det bærende element i det norske regelverket er produsentens ansvar for sine varer.
Varer som er i samsvar med definerte finhetsstandarder kan påføres et registrert
ansvarsmerke og et finhetsmerke. Sammensetning av varer av edle metaller reguleres
her i landet av lov om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. med
tilhørende forskrifter. For at angivelsen av finheten skal være tillatt på varen må den
edle varen ha minst et bestemt antall tusendeler av det edle metallet, for gull 585. Også
konvensjonen har nedre grenser for finheten, for gull  375,  for sølv 800 og for platina
850. For at edelmetallvarer skal kunne betegnes som hhv. gull, sølv eller platina må de
ha et viss innslag av det edle metallet det er tale om. I dette ligger det også
forbrukerbeskyttelse.

Barne- og likestillingsdepartementet er av det syn at en for varer av edle metaller
fremdeles må kunne stille krav om opprinnelsesmerking (ansvarsmerke). Dette for å
kunne finne tilbake til hvem som har brakt varen på markedet, og hvem som er
ansvarlig for varen. Videre bør det opprettholdes en minstegrense for hvilke finheter av
det edle metallet som kan benyttes for at en vare kan selges som gull, sølv eller platina.

Det er en forutsetning at forbrukeren kan stole på at det edle metallet i varen er ekte,
og at varen innholder den mengden edelt metall som er påstemplet (finheten). For
produsenter vil selv små reduksjoner i finheten av det edle metallet medføre betydelige
sparte/inntjente beløp, mens forbrukeren kan bli villedet og få en vare av lavere verdi
enn forutsatt. En minstestandard vil også kunne utgjøre et sammenligningsgrunnlag
ved handel med varer av edle metaller.

Kontrollmulighetene med varer av edle metaller må ikke svekkes. Det må etter vårt syn
opprettholdes et system hvor en kan gripe inn mot varer som ikke inneholder den
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andelen edelt metall som er påstemplet, og at slik inngripen kan skje umiddelbart så
omsetningen av slike varer kan opphøre.

Vårt edelmetallkontrollsystem for å sikre riktig finhet på artikler av edle metaller er
basert på produsentens merking av varen og markedsovervåking. Vi har ikke
importkontroll, men både varer laget her i landet og importerte gjenstander er
gjenstand for markedskontroll hvor det blir tatt prøver for å analysere innholdet av edle
metaller i den kontrollerte varen.

Med hilsen

Bodhild iskn esu (e f.)
Hilde Merethe Berg

Gjenpart: Edelmetallkontrollen
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