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Høring av tolltariffen 2018 – forslag til nye oppdelinger
Miljødirektoratet viser til Toll- og avgiftsdirektoratets brev av 28. juni 2017 på forslag
til nye oppdelinger på tolltariffen for 2018 og våre innspill på behov for oppdelinger
av tolltariffen for 2018 av 5. april 2017.
Tolltariffen er et viktig verktøy for Miljødirektoratet for å kunne følge med på
varestrømmen til Norge. Den er også viktig for store deler av vårt ansvarsfelt, bl.a.
rapporteringspliktige varer eller for å kunne gjøre informative vurderinger om
behovet for tiltak i henhold til vårt regelverk, herunder forskrift om fremmede
organismer og konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES).
For de innspillene som gjelder egne oppdelinger for visse levende dyr, så vurderer
Miljødirektoratet at forslaget til oppdelinger på tolltariffen 2018, som er gjort i dialog
med Toll- og avgiftsdirektoratet, vil dekke våre behov. Vi tar Toll- og
avgiftsdirektoratet vurdering om behovet for egne oppdelinger for levende snegler
(andre enn sjøsnegler) til etterretning. Flere av de ønskede oppdelingene fra
Miljødirektoratet har en verdi over terskelen og mange av disse dyrene kan enten
selv utgjøre en risiko for naturmangfoldet eller de kan medbringe følgeorganismer
som kan innebære en risiko. Miljødirektoratet understreker dessuten at særlig
invertebrater er en gruppe som er så artsrik at det er hensiktsmessig for en sikker
kontroll å kunne utnytte tolltariffen ved å bruke den foreslåtte inndelingen, jf.
merkekravene gitt i forskriftens § 25.
I tillegg støtter Miljødirektoratet at det tas i bruk egne varenummer for solcellepanel,
noe som også er foreslått av andre. Bakgrunnen for det er nye krav til rapportering til
ESA som følge av WEEE-direktivet (2012/19/EU). Det er fra 2017 kommet inn egen
rapportering for hvor mye solcellepanel som settes på markedet i Norge og for
mengde som samles inn. I den forbindelse har Miljødirektoratet behov for egne
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varenummer for å få en god oversikt over import og eksport av solcellepanel. Uten
en oppdeling av tolltariffen med egne varenummer for solcellepanel vil vi ikke
kunne ivareta våre rapporteringsforpliktelser.
Vi har ingen kommentarer til de øvrige forslagene.
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