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Høring – Endringer i EØS-høringsloven og forskrifter som gjennomfører 

IMI-forordningen og forordning om europeisk standardisering 

 
Vi viser til departementets brev av 2. april 2013 vedr. forslag til endring i ovennevnte lov og forskrifter. 
Spesielt er vi opptatt av de medfølgende oppgaver og plikter som følger av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering. Som nasjonalt standardiseringsorgan 
innen elektroteknikk- og ekom-området er NEK vel kjent med den nye forordningen. Vi samarbeider 
også tett med vår europeiske felles standardiseringsorganisasjon, CENELEC, som følger arbeidet sentralt. 
NEK er innforstått med at forordningen, som allerede er trådt i kraft for CENELECs EU-medlemmer, også 
vil måtte gjelde for de resterende CENELEC-medlemmer fra EFTA-området. Vi ser derfor ingen grunn til å 
kommentere forordningen som sådan. Vi er allerede i gang med å vurdere interne konsekvenser, 
spesielt hva gjelder norsk rapportering inn til det europeiske fellesskapet for å følge forordningens krav 
og forventninger. 

Vår kommentar til den utsendte høring er således meget kort. Under Høringsnotatets pkt 2.4, side 7, er 
det vist til at “Disse bestemmelsene vil ikke ha økonomiske konsekvenser eller administrative 
konsekvenser i Norge.” Vår erfaring er at krav om nye rapporteringer som ikke erstatter tidligere 
ordninger, medfører nye oppgaver som skal løses. I realiteten må vi etablere nye rapporteringssystemer 
(engangskostnader) som løpende skal følges opp. De nye oppgavene forventes ikke å gi fordeler for NEK 
eller det norske næringslivet som vi kan “motregne” mot tilleggsoppgavene. Vi antar dog at disse 
tilleggsoppgavene er moderate og at vi skal kunne håndtere dette på fornuftig vis.Til slutt; ved en glipp 
er dette brevet blitt liggende og ikke avsendt innen oppgitt frist. Det beklager vi. Vi velger likevel å sende 
inn siden forskriftsendringene representerer et meget vesentlig område for NEK. 
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