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Vedrørende høring av Europakommisjonens forslag til nye regler om europeisk
standarisering

Samferdselsdepartementet (SD) viser til høringsbrev fra Nærings- og handels-
departementet (NHD) om forslag til nye EU-regler (forordning) om europeisk
standardisering. Det gis anledning til å komme med høringsmerknader til forslaget
innen 6. september i år.

Den europeiske standardiseringsvirksomheten har særlig i løpet av de siste 20 årene
utviklet seg til å utgjøre et meget viktig grunnlag for økonomisk vekst og industriell
utvikling, ikke minst innenfor området for elektronisk kommunikasjon (ekom), som SD
selvsagt er meget opptatt av. Det er i denne sammenheng tilstrekkelig å vise til ETSIs
vekst og utvikling og den betydning denne standardiseringsorganisasjonen også har
fått i et globalt perspektiv. Standarder, og i særlig grad harmoniserte standarder, utgjør
et viktig element i rammeverket som legges til grunn for myndighetsregulering på en
rekke sektorer, herunder ekomsektoren. Gode standarder er en forutsetning for en
velfungerende harmonisert regulering innenfor ekomområdet. Standardiserings-
virksomhet er derfor viktig, og det anses som positivt at det fremmes nytt EU-regelverk
som søker å videreutvikle og ytterligere forbedre det europeiske standardiserings-
systemet. SD legger til grunn at det ikke dreier seg om dramatiske endringer i
rammebetingelsene for europeisk standardiseringsaktiviteter, noe som også er et tegn
på at europeisk standardiseringsvirksomhet slik den fremstår i øyeblikket, kan
betraktes som forholdsvis velfungerende.

SD stiller seg for øvrig bak høringsmerknadene fra Post- og teletilsynet(P1) og viser til
disse.
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Avslutningsvis ønsker SD å peke på at både standardiseringsorganisasjonene og
myndigheter i europeiske land alltid har ønsket at små og mellomstore bedrifter,
forbrukerorganisasjoner, brukergrupper o.l. involverer seg i enda større grad i relevant,
løpende standardiseringsarbeid. Som PT kommer inn på i sine merknader, er imidlertid
kostnader forbundet med slik deltagelse en utfordring, og dette er sannsynligvis den
viktigste årsaken til at slik økt deltagelse fortsatt er en levende målsetting som trekkes
frem også i forslaget til nytt regelverk.
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