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Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets brev av 23. april i år om innhenting av synspunkter på
behovet for revisjon av lov om teknisk kontrollorgan og mulige forbedringer av veiledningen,
utpekingsbrevet og —skjemaet. Standard Norge avgrenser sin høringsuttalelse til forhold som er
tilknyttet standarder og standardiseringsprosesser.
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Henvisnin til standardene i EN 45000-serien
I utpekingsskjemaet henvises det til standarder i EN 45000-serien. Med unntak av én er de opplistede
standardene trukket tilbake og erstattet av standarder i NS-EN ISO/IEC 17000-serien:

EN 45003 og EN 45010 er erstattet av EN ISO/IEC 17011
EN 45001 er erstattet av EN ISO/IEC 17025
EN 45004 er erstattet av EN ISOREC 17020
EN 45012 er erstattet av EN ISO/IEC 17021
Standarden EN 45011 er fortsatt gyldig, men er under revisjon og vil bli erstattet av EN ISO/IEC 17065.

Standard Norge mener at det bør henvises til de gyldige standarden.

I Norge skal EN, EN ISO og EN ISO/IEC-standarder ha prefikset NS, slik at benevnelsen blir for
eksempel NS-EN ISO/IEC 17011.

EU Kommisjonen har i mandat M/417 "Standardization mandate addressed to CEN,CENELEC and
ETSI for the use of harmonized standards in support of the new legal framework and sectoral
certification schemes" gitt CEN, CENELEC og ETSI i oppdrag å vurdere og å fastsette gjeldende og
fremtidige internasjonale standarder om samsvarsvurdering og sertifisering som støtter "New Legal
Framwork". Kommisjonen har informert om at den har til hensikt å publisere referanser til aktuelle
samsvarsvurderingsstandarder i Official Journal. De ovennevnte standardene i
EN ISO/IEC 17000-serien er angitt i mandatets vedlegg og inngår i vurderingen.

Termer
I retningslinjens punkt 4, innledningen, angis det et organ som søker om å bli utpekt som teknisk
kontrollorgan skal ha et tilfredsstillende "kvalitetssystem". I utpekingsbrevets punkt 3.2 angis det at
underleverandør kan ha som oppgave å prøve/sertifisere "kvalitetssikringssystem". Vi forstår det slik at
begge disse beskrivelsene omhandler samme "system". Vi foreslår derfor at det brukes samme term i
begge dokumentene. Videre foreslår vi å bruke termen "kvalitetsstyringssystem", alternativt
"kvalitetssystem". "Kvalitetssikring" er ett av flere elementer som en virksomhet må ha rutiner for (og
utføre) for å kunne hevde at de har et kvalitetsstyringssystem.
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Standard Norge

Deltakelse i standardiserin sarbeidet

Vi er enige i at de tekniske kontrollorganene bør delta i standardiseringsarbeidet, både for å bidra med
erfaringer fra bruk av relevante produktstandarder og for å holde seg oppdatert om nye, reviderte eller
tilbaketrukne standarder. I retningslinjenes punkt 3.4 kunne vi ønske oss at det i en fotnote angis
hvordan TKO kan delta i standardiseringsarbeidet. Deltakelse kan for eksempel gjennomføres som
oppnevnt ekspert i europeiske/internasjonale arbeidsgrupper eller som medlem i Standard Norges
nasjonale speilkomite.
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