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

Landbruks- og matdepartementet er generelt sett positiv til Kommisjonens forslag til ny
varepakke, idet vi formoder at disse vil føre til en enklere handel EØS-landene imellom.

1. FORSLAGENE VEDRØRENDE DET HARMONISERTE VAREOMRÅDET

Det vises til utkast til forordning om akkrediterings- og markedskontrollkrav i
forbindelse med markedsføring av produkter (COM (2007) 37) og utkast til beslutning
om felles regler for markedsføring av produkter (COM (2007) 53 final).

Landbruks- og matdepartementet støtter Kommisjonens forslag om at regelverk knyttet .
til næringsmidler (food law) og for unntas fra forordningens virkeområde. Dette anses
som et svært viktig unntak.

DG SANCO tok opp problemstilingen på forrige møte i Standing Committee on the
Food Chain and Animal Health (SCFCAH) 24. og 25. april. Det ble informert om at
Rådets arbeidsgrupper på teknisk harmonisering i mars diskuterte om hvorvidt dette
unntaket skulle opprettholdes, eller om forslaget til forordning også skulle gjelde for
næringsmiddel- og forområdet.

DG SANCO fremhever  at dersom man tar inn næringsmiddel-  og forregelverk i
produktforordningen vil man ende opp med samme regler i to forskjellige regelverk,
som kontrolleres av to ulike kontrollorganer,  og de uheldige praktiske og juridiske
problemstillingene dette vil medføre .  På denne bakgrunn  var DG SANCO meget
negative til  å fjerne unntaket for næringsmiddel-  og forområdet og ba innstendig om at
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medlemslandene skulle samordne posisjonene nasjonalt i denne sammenheng.
Landbruks- og matdepartementet støtter DG SANCOs vurdering og ber om at dette
spilles inn overfor Kommisjonen, Europaparlamentet og relevante EU-land.

Forordningen omfatter akkrediteringsbetingelser i forordningene (EF) nr. 509/2006
om garanterte tradisjonelle spesialiteter i forbindelse med landbruksprodukter og
næringsmidler, samt forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse av geografiske
betegnelser og opprinnelsesbetegnelser for landbruksprodukter og næringsmidler. Vi
gjør for ordens skyld oppmerksom på at disse rettsaktene hører inn under EUs
landbrukspolitikk og ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

2. DET IØ-HARMONISERTE VAREOMRÅDET (COM (2007) 36)

Når det gjelder utkast til forordning vedrørende det ikke-harmoniserte vareområdet, så
har vi etter en rask gjennomgang ingen merknader til det materielle innholdet som
sådan.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på artikkel 2 om virkeområdet, hvor det fremgår at
forordningen skal gjelde for alle produkter som fremstilles industrielt, og alle
landbruksprodukter, herunder også fiskeriprodukter, som markedsføres lovlig i en
annen medlemsstat. Vi viser til diskusjonen knyttet til anvendelsen av direktiv
98/34/EF når det gjelder landbruks- og fiskeriprodukter. I og med at landbruks- og
fiskeripolitikk ikke er omfattet av EØS-avtalen, vil det være nødvendig med en
tilpasning til denne rettsakten når den vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Videre antar vi at det vil være nødvendig å se nærmere på forholdet mellom
forordningen og forvaltningslovens regler og formoder at justisdepartementet tar hånd
om dette.
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