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Horing - Europakommisjonens forslag til nye regler om europeisk
standardisering

Viviser til brev datert 12.7.2011vedrørende ovennevnte sak. Barne-, likestillings-og
inkluderingsdepartementet (BLD)har følgende kommentar til regelforslagene:

BLD ser positivtpå at reglene om europeisk standardisering samles i én
rettsakt. Vi er også positive til forordningens hoVedelementer,og er særlig opptatt av at
nødvendigheten av å sikre bred representasjon fra ulike samfunnsinteresser i
standardiseringsprosessene anerkjennes. Det faktum at standardiseringsprosesser i
utgangspunktet er åpne, er ikke tilstrekkelig til å sikre balansert representasjon. I
praksis vil faktisk representasjon og innflytelse sPeile store ulikheter i ressurstilgang
mellom ulike aktører. Standarder som reguleringsmetode vektlegges i økende grad, og
benyttes på stadig flere samfunnsområder. Passende representasjon i prosessene blir
dermed enda viktigere for å sikre at vi får gode og balanserte standarder som har
legitimitet i hele samfunnet.

BLDer enig i at forordningen trolig ikke vil medføre vesentlige
økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsdrivende, myndigheter eller
borgere. Vivil likevelpåpeke at dersom interessenter fra SMB-,forbruker-, miljø-og
arbeidstakersiden skal gjøre seg gjeldende i et stadig mer omfattende europeisk
standardiseringsarbeid, kan det være behov for å styrke de nasjon'aleorganisasjonenes
evne til å delta på disse arenaene. Dette kan utle krav/ forventninger om (ekstra)
offentligebevilgninger for å muliggjøre styrket hinsats.

Til orientering har BLDtilrettelagt for styrket forbrukerinnflytelse i
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standardiseringsarbeid gjennom samarbeid med Forbrukerrådet og
Standard Norge om et eget forbrukersekretariat. Sekretariatet er plassert i Standard
Norge og skal ivareta forbrukerhensyn og stimulere til forbrukerdeltakelse i
standardiseringen. Sekretariatet koordinerer og formidler forbrukerinformasjon som er
viktig i standardiseringen, og bidrar med opplæring og veiledning for deltakere.
Samarbeidet har en årlig økonomisk ramme på ca. 800000,-(hvor BLDhar stått for 50
prosent, mens Forbrukerrådet og Standard Norge har bidratt med 25 prosent hver).
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