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Europakommisjonens forslag til nye regler om europeisk standardisering —
høring

Viser til høring om Europakommisjonens forslag til nye regler om europeisk
standardisering. Vihar noen generelle betraktninger, men ingen spesifikke
kommentarer til selve teksten.

Harmonisering av markedsføringsvilkår er sentralt i EUs arbeid med å fierne
handelshindringer. Viktigekrav av hensyn til helse, miljø-og eller sikkerhet nedfelles i
regelverket og øvrige spesifikasjoner spesifiseres i harmoniserte standarder som det
henvises til i direktivene. Forslaget til nye regler skal bedre svakheter i dagens system
når det gjelder tjenestestandarder, bedre involveringav små og mellomstore bedrifter
og andre samfunnsaktører i standardiseringsprosessene, samt bruk av IKT-standarer
utviklet av globale fora og konsortier og reduksjon av tiden det tar å utvikle en
standard. Forordningen konsoliderer eksisterende regelverkt som i stor grad
videreføres. Standardiseringssystemet skal fortsatt drives av CEN, CENELECog ETSI
som tilsvarer Standard Norge, Norsk Elektronisk Komité og Post- og teletilsynet.

FKDvilgenerelt kommentere at den økte bruken av standarder i EU gjør det
nødvendig å følge med på norsk deltagelse i utviklingen av de harmoniserte
standardene. EU har i sin gjennomgang funnet at systemet har svakhet mht involvering
av enkelte aktører som små og mellomstore bredrifter og andre samfunnsaktører som
forbruker- og miljøorganisasjonermv.Tilsvarende vil også kunne gjelde for Norge.

FKDhar inntrykk av at Norsk Standard, som deltar i arbeidet med utvikling av
standarder i CEN, er aktive i forhold til å invitere aktuelle nasjonale aktører med ved
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utvikling av standarder. Vivet imidlertid at også større sammenslutninger har
begrensede ressurser til å bruke på standardarbeid og ikke har kapasitet til å dekke
dette arbeidet i tilstrekkelig grad på vegne av sine medlemmer. Mange
medlemsbedrifter har heller ikke kapasitet til selv å delta. Som vi ser av EUs
gjennomgang er standardiseringsorganene åpne for alle, men i praksis har ikke alle
ressurser til å involvereseg i arbeidet med utvikling av standarder. Utviklingeni EU
mht til bruk av harmoniserte standarder gjør det derfor stadig viktigere med god dialog
og informasjonsflyther hjemme mellom de norske organer som deltar i utvikling av de
harmoniserte standardene og berørte aktører, samt forvaltningen som utformer og
iverksetter regelverket som henviser til standardene.

Det er også viktig å følge med på om og i hvilken grad norske organisasjoner, aktører
og myndigheter deltar i de ulike prosessene med utvikling av de harmoniserte
standardene og hvilke områder som prioriteres.

Med hilsen

A d oltan
avdelingsdirektør

PQ-bc\(-,9-v•
Anita Utheim Nesbakken
seniorrådgiver

Side 2


