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Europakommisjonen forslag til nye og bedre regler for handel
med varer  i EØS-området -  NHDs høring

Bakgrunn

Forslaget om innføringen av en overordnet forordning er et lenge varslet tiltak fra
Kommisjonen side. Ved forrige høring ved årsskiftet 2005/06 støttet Standard Norge
(SN) de foreslåtte tiltak samtidig som vi understreket at tiltakene vil kreve økte
ressurser på nasjonalt nivå i takt med prioriteringer på europeisk nivå.

Gjennomføring og behov for kontrolltiltak i EØS-området

NHDs presentasjon av reguleringstiltak for varehandelen i Europa er informativ og
oversiktlig.  Vi registrerer at NHD anslår at et politisk vedtak på europeisk nivå kan
komme i inneværende år. Omlegging til sektoruavhengighet bør gi økt oppmerksomhet
om markedskontroll som sådan. Ved å  legge til grunn gjensidig godkjenning som det
grunnleggende prinsipp for all markedskontroll,  vil det bli lite akseptabelt å beholde
utdaterte handelshindringer i markedet.

SN mener det er riktig å prioritere harmonisering av akkrediteringsorganenes
virksomhet og den operative virksomheten til tekniske kontrollorgan. Markedsaktører
skal ha tillit til at slike oppgaver utøves likt på tvers av landegrensene. Dagens
situasjon er ikke tilfredsstillende for å sikre like konkurranseforhold.

Mistillit eller uberettiget kritikk til markedskontrollen kan dessuten overføres til andre
deler av virkemiddelapparatet som f. eks europeisk standardiseringsvirksomhet. Både
CEN og CENELEC har registrert  klager på hvordan standarder brukes.

For det europeiske markedet har CEN og CENELEC utviklet til sammen drøyt 15 000
standarder. Den enkelte standard implementeres samtidig i 30 land og utgis på flere
språk, men har likelydende innhold. Dette betyr felles spesifikasjoner som forutsettes
brukt likt av de tilsyns- og kontrollorganer nasjonalstaten utpeker. Uten harmonisering
vil ulike tolkninger, basert  på nasjonalstatens erfaring og kontrollomfang, kunne gi ulikt
kontrollresultat.

I den forrige høringen tok vi til orde for at tekniske kontrollorgan derfor bør være mer
aktivt med i det europeiske standardiseringsarbeidet. Deres kompetanse er svært
verdifull for standardiseringsarbeidet samtidig som de utøvende kontrollorganer vil få
bedre innsikt i problemer knyttet til fri sirkulasjon av varer i EØS-området.
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Overgangsregler,  opphevelse av regler og ikrafttredelsesfrister

I NHDs høringsdokument er det i forbindelse med overgangsordninger kun omtalt
akkreditering. SN forutsetter at krav til varslingsmekanismer for prosedyrer gjelder for
alle overgangs- og ikrafttredelsesfrister knyttet til det regulerte område. Tidsnok
varsling og entydige overgangsregler er svært  viktig for koordinering i forhold til
standardiseringsvirksomheten. Vår aktiviteter må koordineres og standarder revideres
når direktiver og forskrifter oppdateres. Det er mange operative og praktiske hensyn å
ivareta overfor markedsaktørene og for at tilsyns- og virkemiddelapparat skal fungere
godt i forhold til markedet.

Markedsføring  av produkter, produktsamsvar og CE-merket

NHD varsler at Kommisjonene legger fram forslag som "bedrer beskyttelsen av CE-
merket ". Med referanse til COM (2007) 53 og Artikkel 16 finner vi det uklart  hva dette
omfatter ut over det å presisere ansvar for påføringen av CE-merket. Standard Norge
mottar stadig henvendelser som tyder på at hensikt og bruk av CE-merket kan være
svært  uklart  for mange og at det forekommer uriktig bruk (herunder bruk av merket der
dette ikke skal brukes) i markedet. Standard Norge har verken ressurser til å sette seg
inn i den spesifikke bruken av CE-merket for de enkelte produkter eller å svare
forsvarlig på alle de ofte detaljerte spørsmål vi pr. i dag mottar. Vi vil derfor igjen
påpeke behovet for økt informasjonsinnsats fra myndighetene. Dette bør omfatte
kravene til merking, hva merkingen betyr og oversiktlig informasjon for nasjonale
målgrupper.

Konklusjon

Standard Norge imøteser at de foreslåtte tiltak iverksettes. Håndhevelse av prinsippet
om gjensidig godkjenning vil øke tilliten til markedskontrollen i EØS-området.

Vi mener at det er viktig å prioritere følgende:

Kunnskaps- og informasjonsutveksling mellom myndighetene og
markedsaktørene bør styrkes

Informasjon på norsk om bruksområder og regler for CE-merket

Dialog med brukere om videreutvikling av produktregelverk og om
konkurranseforhold i EØS-markedet.

Standard Norge er innstilt på å kunne bistå myndighetene i arbeidet med
implementering av tiltak som følger av forordningen.

Med vennlig hilsen
foj Standard Norge

Ivar Ja¢hwitz
Visea m.  direktør
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