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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG
RÅDET
om den europæiske standardiserings betydning for gennemførelsen af EU's politikker og
lovgivning
(EØS-relevant tekst)
1.

RESUMÉ

Standardisering er en integrerende del af de af Rådets og Kommissionens politikker, der
har til formål at sikre en "bedre lovgivning", øge virksomhedernes konkurrenceevne og
fjerne hindringerne for den internationale handel. Dette blev bekræftet af EuropaParlamentet i 19991 samt af Rådet i dets resolution af 28. oktober 19992 og dets konklusioner
af 1. marts 20023 om standardiseringens rolle i Europa. Rådet opfordrede samtidig
Kommissionen til at se nærmere på den europæiske standardiseringspolitiks
målsætninger og omfang samt behovet for en sådan politik. Kommissionen har taget
denne opfordring til efterretning og foretaget en analyse af den nuværende situation samt
kortlagt de nøgleområder, hvor det europæiske standardiseringssystem og de instrumenter, der
er til rådighed for den europæiske standardiseringspolitik, kan og bør forbedres yderligere.
Resultaterne af denne analyse findes i to dokumenter, nemlig i denne meddelelse, der
understreger standardiseringens stadig større betydning som støtte for EU’s politikker, og i et
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om udfordringerne for europæisk
standardisering, hvori der foretages en analyse af de udfordringer, som den europæiske
standardisering står over for i en økonomi, der er under konstant forandring, og hvori der
gives anbefalinger med hensyn til, hvorledes man bedst tackler disse udfordringer.
Analysen viser, at det nuværende standardiseringssystem i Europa, der hovedsagelig
bygger på direktiv 98/34/EF4, har givet de forventede resultater, og at den europæiske
standardisering har haft stor betydning for gennemførelsen af det indre marked for
varer.
Systemet kan dog forbedres på mange områder, hvilket i givet fald involverer alle de
berørte parter inden for europæisk standardisering, dvs. Europa-Kommissionen, de
europæiske
standardiseringsorganisationer
(ESO),
de
nationale
standardiseringsorganer, de nationale myndigheder, erhvervslivet og de ngo'er, der har
en interesse i standardisering.
–
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Den europæiske standardisering har i høj grad bidraget til at få lovgivningen
om det indre marked til at fungere i praksis. Siden 1998 er der blevet udarbejdet

Beslutning om Kommissionens beretning til Rådet og Europa-Parlamentet om effektivitet og
ansvarlighed i europæisk standardisering i den nye metode, EFT C 150 af 28.5.1999.
Rådets resolution af 28. oktober 1999 om standardiseringens rolle i Europa, EFT C 141 af 5.19.2000
Rådets konklusioner om standardisering af 1. marts 2002, EFT C 66 af 15.3.2002
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske
standarder og forskrifter, EFT L 204 af 21.7.1998. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
98/48/EF, EFT L 217 af 5.8.1998.

2

DA

og gennemført omkring 20 nye retsakter og lovforslag, hvori der henvises til
bestemte standarder. Det har især været inden for informations- og
kommunikationsteknologi (ikt), miljø og forbrugerbeskyttelse. Dette giver anledning
til at tro, at det ved hjælp af den nye metode eller andre metoder kan lade sig gøre at
udvide anvendelsen af standarder til støtte for EU-lovgivningen til nye områder.
Kommissionen vil i overensstemmelse med sin forpligtelse til at forbedre
lovgivningen fortsat fremme en bredere anvendelse af standarder til støtte for
lovgivningen. Europæisk standardisering kan spille en vigtig rolle med hensyn til at
forbedre de europæiske virksomheders konkurrenceevne. Dette forudsætter, at
det frivillige europæiske standardiseringssystem udvikler aktiviteter inden for alle de
områder, der er vigtige for det indre marked generelt, dvs. tjenesteydelser, ikt,
forbruger- og miljøbeskyttelse, og ikke blot med hensyn til varer.
–

Den europæiske standardisering skal dog være i overensstemmelse med
markedsbehovene, især inden for industrien. Kommissionen har noteret sig den
kritik, der har været af standardiseringsprocessens effektivitet og hastighed, især med
hensyn til de nye teknologier som ikt, hvor det er vigtigt med en hurtig
standardisering for at kunne følge med markedsforholdenes hastige udvikling. De
specifikationer, der udarbejdes af industrien, spiller en stadig større rolle, især på
internationalt plan. Kommissionen er overbevist om, at der er et stort potentiale
for effektivisering af det europæiske standardiseringssystem og dets
mekanismer med henblik på at opfylde markedets og virksomhedernes behov,
der er under konstant forandring. Den europæiske standardisering er en
uafhængig aktivitet, der følger erhvervslivets behov, og de europæiske
standardiseringsorganisationer opfordres derfor til – sammen med alle berørte parter
– at undersøge, hvorvidt deres arbejdsmetoder, procedurer og politikker på
tilstrækkelig vis afspejler de berørte parters behov med hensyn til levering af et
produkt, der i højere grad matcher de gældende markedsbehov.

–

For at tilføre standardiseringen en merværdi inden for rammerne af EU's politikker,
skal der på EU's side foretages en grundig gennemgang af de institutionelle
rammer for at sikre, at man opnår det fulde udbytte af standardiseringen. Der skal
bl.a. skabes et retsgrundlag for finansieringen af den europæiske standardisering og
foretages en revision af de standardiseringsrelevante bestemmelser i direktiv
98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og
forskrifter.

–

Kommissionen vil i samarbejde med de europæiske standardiseringsorganisationer
fortsat støtte de relevante internationale standardiseringsorganers udvikling af
internationale standarder og fremme deres anvendelse. De europæiske
standardiseringsorganisationer skal så vidt muligt sikre en ensartet gennemførelse af
de internationale standarder, der også skal danne grundlag for EU-lovgivningen.

–

Kommissionen er overbevist om, at det er muligt at gøre det europæiske
standardiseringssystem og de resultater, man har opnået, endnu mere synlige
uden for EU for således at vise fordelene ved den europæiske harmoniseringsmodel,
især til de nye "naboer", som EU har fået efter udvidelsen. Kommissionen har for
nylig i sin meddelelse om "EU's naboskabspolitik"5 udtrykkeligt understreget
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KOM(2004) 373 endelig.
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betydningen af overensstemmelsesvurdering og standardisering i denne forbindelse.
Der kan desuden skabes yderligere synergier gennem et øget samarbejde mellem de
europæiske
standardiseringsorganisationer,
deres
nationale
medlemmer,
Kommissionen og medlemsstaterne for at gøre den europæiske standardisering mere
synlig uden for EU6.
2.

NYE POLITIKOMRÅDER, DER EGNER SIG TIL BRUG AF STANDARDER

2.1

Ny lovgivning og nye lovgivningsinitiativer

Den europæiske standardisering har som støtte til lovgivningen efter "den nye metode"
vist sig at være et nyttigt instrument til og en væsentlig forudsætning for gennemførelsen
af det indre marked for varer. Rådet har i sine konklusioner af 1. marts 2002 om europæisk
standardisering bekræftet disse gode resultater. Det har anmodet Kommissionen om at
undersøge, hvorvidt den gavnlige virkning, som de europæiske standarder har haft for
EU-lovgivningen, kan udvides til andre politikområder end det indre marked.
Det skal i denne forbindelse understreges, at "den nye metode" har vist sig som en
lovgivningsmodel, der gør det muligt at få både de almene interesser (f.eks. beskyttelse af den
offentlige sundhed og sikkerhed samt forbruger- og miljøbeskyttelse) og det private
erhvervslivs behov for standarder, der tager hensyn til det aktuelle tekniske niveau, til at gå op
i en højere enhed. Det giver mulighed for en mere fleksibel og mindre indgribende lovgivning
på områder, hvor det ellers er nødvendigt at tage højde for selv den mindste detalje i selve
retsakten.
I sin interimsberetning til Rådet og Europa-Parlamentet om foranstaltninger truffet på
baggrund af Rådets resolution og Europa-Parlamentets resolutioner fra 1999 om europæisk
standardisering redegjorde Kommissionen allerede for sine aktiviteter til fremme af en
bredere anvendelse af standarder til støtte for sin lovgivning og sine politikker7. Siden Rådet i
marts 2002 opfordrede til at fortsætte i dette spor, er der under hensyntagen til behovet for
at forenkle lovgivningen i et udvidet EU og til aktiviteterne til ajourføring og forenkling
af EU-lovgivningen8 gjort yderligere fremskridt gennem en lang række initiativer inden for
EU's lovgivning og politikker. Disse områder vedrører i overensstemmelse med
Kommissionens politik om en bedre lovgivning9 især ikt, tjenesteydelser, transport samt
forbruger- og miljøbeskyttelse.
Det vil således i overensstemmelse med Kommissionens forslag om nye styreformer og
bedre lovgivning være hensigtsmæssigt at udvide brugen af standarder til andre
områder af EU-lovgivningen end det indre marked, dog under behørig hensyntagen til
de pågældende områders særlige behov.
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Jf. Kommissionens arbejdsdokument om udfordringerne for den europæiske standardisering,
http://europa.eu.int/comm/enterprise/standards_policy/index.htm (endnu ikke offentliggjort).
For yderligere oplysninger henvises til KOM(2001) 527 endelig, s. 9 ff.
KOM(2003) 71.
Beretning fra Kommissionen om nye styreformer i EU, december 2002, KOM(2002) 705 endelig.
Kommissionen har som led i sin politik om bedre lovgivning forpligtet sig til på mere systematisk vis at
foretage konsekvensanalyser i forbindelse med vigtige lovforslag. Dette omfatter bl.a., at der tages
hensyn til eventuelle alternative og mindre indgribende løsninger, herunder at henvise til frivillige
standarder.
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2.2

Standardisering til støtte for industriens konkurrenceevne

Den europæiske standardisering giver langt flere fordele end blot at være til støtte for
EU-lovgivningen. De berørte parters udvikling af frivillige standarder kan give en øget
merværdi og forbedre konkurrenceevnen10. Standarder har fra tidernes morgen været en
integrerende del af markedssystemet og spillet en afgørende rolle for nationalstaternes
velfærd. Standarder medfører som regel en skærpet konkurrence og lavere produktionsog salgsomkostninger, hvilket er til gavn for økonomien som helhed. Standarderne gør det
således muligt at reducere antallet af varianter, hvilket sikrer interoperabilitet samt bedre
kvalitet og information. Det fremgår af en undersøgelse, som et af de større nationale
standardiseringsorganer for nylig har foretaget, at standardiseringen i Europa øger værdien af
bruttonationalproduktet med ca. 1 %11. Det blev ligeledes påpeget, at den merværdi, som
standardiseringen genererer, er mindst lige så stor som for patenters vedkommende. Dette
bekræfter standardiseringens store betydning for EU's politikker. Kommissionen er vel
vidende om disse forhold og har derfor indført anvendelsen af standarder i en lang
række dokumenter vedrørende sine politikker.
2.2.1

Forbedring af det indre marked for varer og tjenesteydelser

Kommissionen har i sin strategi for det indre marked – prioriteringer for 2003-200612
udviklet en tipunktsplan for at få det indre marked til at fungere bedre. Af særlige prioriterede
områder kan det nævnes, at planen skal forbedre den frie bevægelighed for varer og få den
frie bevægelighed for tjenesteydelser til at fungere bedre i praksis.
Servicesektorerne (dvs. forretningsservice, transport, energi, telekommunikation, turisme og
fritid) repræsenterer en stor andel af den samlede beskæftigelse i EU's markedsøkonomi
(70 % af den samlede beskæftigelse er inden for markedsmæssige tjenesteydelser)13. Antallet
af frivillige standarder inden for servicesektoren står imidlertid slet ikke mål med
branchens økonomiske betydning og potentiale14. Der er enighed om, at udarbejdelsen af
europæiske standarder kan fremme samhandelen med tjenesteydelser inden for EU og øge
konkurrenceevnen.
Kommissionen
har
derfor
anmodet
de
europæiske
standardiseringsorganisationer om at etablere et program for i samarbejde med de berørte
parter at kortlægge de prioriterede områder for den europæiske standardisering og iværksætte
en dynamisk standardiseringsproces på europæisk niveau.
Det er med beklagelse, at Kommissionen må konstatere, at ordningerne for certificering og
national kontrolmærkning til trods for en række fælles standarder fortsat er for sporadiske.
Producenter, der ønsker at markedsføre deres produkter i EU, føler sig således ofte nødsaget
til at anvende de relevante nationale kontrolmærker for at vise, at et produkt er i
overensstemmelse med de gældende regler. Det ville være et væsentligt fremskridt, hvis
10
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Ifølge en undersøgelse foretaget af det østrigske standardiseringsorgan ON ("Der Nutzen der Normung
für Unternehmen und Volkswirtschaft", s. 20) gav standardiserigen således et "udbytte" på 1,74 mia.
EUR, mens udgifterne beløb sig til 43 mio. EUR. Udbyttet var således 40 gange højere end udgifterne.
"Economic benefits of standardisation", offentliggjort af det tyske standardiseringsinstitut DIN, 2000,
ISBN 3-410-1486-4.
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget - Strategien for det indre marked - Prioriteringer 2003-2006, KOM(2003)
238 endelig.
Markedsmæssige tjenesteydelser omfatter alle tjenesteydelser bortset fra offentlige tjenesteydelser.
Se i denne forbindelse "Standards in the Service Sectors", offentliggjort af Fraunhofer Institute Systems
and Innovation Research, april 2003, s. 1, 2.
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producenterne i stedet kunne tage udgangspunkt i en fælles europæisk kontrolmærkeordning
som frivillig basis for overensstemmelse med frivillige standarder. De europæiske
standardiseringsorganisationer, deres nationale medlemmer, medlemsstaterne og de
berørte parter opfordres til at finde løsninger til at forbedre forholdene på dette
område.
2.2.2

Innovation

Standarder spiller også en vigtig rolle for innovation, idet de påvirker erhvervslivets lyst til at
investere i forskning og udvikling. Standarderne er en kilde til den mest aktuelle teknologiske
viden og udvider således branchens videngrundlag og giver mulighed for på harmonisk vis at
integrere de nyeste teknologier og forskningsresultater i nye produkters og tjenesteydelsers
design- og udviklingsproces. De giver ligeledes branchen mulighed for at udvikle en fælles
terminologi. Et godt eksempel er GSM ("Global System for Mobile Communications"),
der skabte et internationalt marked for mobil kommunikation og er en af drivkræfterne i
udviklingen af mange forskellige mobile applikationer. De europæiske og internationale
standarder har på tilsvarende vis været en god støtte i udviklingen af den nye satellitbaserede
navigationsinfrastruktur "Galileo" – ikke blot med hensyn til dens gennemførelse, men
også dens anvendelse i forbindelse med en lang række forskellige applikationer. For at sikre
en så smidig introduktion på markedet som mulig for Galileo-udstyr og -tjenester er det
således vigtigt at opnå en bred accept af de relevante standarder. Den næsten normative
forskning (forskning til etablering af et videnskabeligt grundlag for standarder) bidrager til at
skabe et erhvervsklima, der fremmer investeringer i forskning og udvikling samt innovation.
Det er derfor vigtigt at styrke forbindelsen mellem forskning og standardisering for at skabe
så optimale forhold for standardisering som muligt.
2.2.3

Standardisering og ikt/it

Standarder bidrager til først at etablere og derefter sikre interoperabilitet og således
undgå markedsfragmentering. Dette er særdeles vigtigt på markeder, der ændrer sig hurtigt,
og hvor der hele tiden anvendes nye teknologier, bl.a. på ikt-området. Dette marked har i løbet
af de sidste ti år undergået fundamentale og permanente ændringer. Liberaliseringen på dette
marked har medført reelle konkurrencevilkår mellem sektorer. Gårsdagens monolitiske
struktur er således blevet erstattet af en mere diversificeret teknologisk udvikling.
Der er sket et mærkbart skift fra hardware til software, hvilket ledsages af et skift fra de
traditionelle former for standardisering til produkter med kortsigtet udvikling og
udnyttelsescyklus. Der opstår således parallelle kanaler til udarbejdelsen af standarder med
henblik på at sikre interoperabilitet, som er en central forudsætning for at undgå
markedsfragmentering, og som kræver en hurtigere udarbejdelse af standarder og fremme af
nye standardiseringsprodukter. Hertil kommer, at telekommunikation og it er konvergerende
og globaliserede markeder, hvilket fører til nye markedsstrukturer og globale
industripartnerskaber. Konsortier og lignende spiller derfor en stadig stigende rolle i
udviklingen af standarder, hvilket lægger et pres på de europæiske
standardiseringsorganisationers rolle og strukturer og kræver indgreb fra de offentlige
myndigheder på EU-niveau. Der bør således foretages en gennemgang af den standardisering,
der udformes til støtte for lovgivningen i ikt-sektoren.
Den europæiske standardiseringspolitik og de europæiske standardiseringsorganisationer skal
tage højde for disse forhold og omformulere politikker, processer og organisationsstrukturer i

DA

6

DA

tæt samarbejde med de berørte parter, særlig industrien, for i højere grad at kunne opfylde de
behov, der opstår i kølvandet på de ændrede markedsforhold.
2.3

Standardisering til støtte for samfundsmæssige behov

2.3.1

Miljø

I sin meddelelse om integreret produktpolitik15 påpeger Kommissionen, at standarder i høj
grad kan bidrage til en bæredygtig udvikling både på det økonomiske, samfundsmæssige
og miljømæssige område. Den fremhæver ligeledes standarder som et af de værktøjer, der kan
forbedres for at etablere rammerne for en løbende miljøforbedring af produkter i hele deres
livscyklus. De ansvarlige for standardisering opfordres nu til i højere grad at tage hensyn til
miljøet. Et af de centrale budskaber i Kommissionens meddelelse om inddragelse af
miljøhensyn i den europæiske standardisering16 var således, at alle de berørte parter inden
for standardisering bør træffe bæredygtige foranstaltninger for at integrere miljøhensyn i
standardiseringen17.
2.3.2

Adgang for alle

Standarder kan i høj grad bidrage til at opnå et samfund og en økonomi med plads til alle.
Andelen af ældre i EU bliver større og større, hvorfor der er et voksende marked for varer
og tjenesteydelser, der opfylder de særlige behov, som handicappede og/eller ældre har.
Standardisering gør det muligt at leve op til denne udfordring og bane vejen for den mest
aktuelle og innovative teknologi, der sikrer adgang for alle. Dette kræver imidlertid et stærkt
engagement fra alle berørte parter i processen.
2.3.3

Sikkerhed

Standardisering bør ligeledes spille en væsentlig rolle på det sikkerhedspolitiske område med
henblik på bekæmpelse af terror og forebyggelse af kriminalitet for at beskytte borgere,
infrastrukturer og tjenesteydelser.
3.

STANDARDISERINGENS GLOBALE DIMENSION

EU's centrale internationale forpligtelser på dette område er fastlagt i WTO-aftalen om
tekniske handelshindringer. Aftalens parter skal bl.a. udvikle og gennemføre tekniske
forskrifter og internationale standarder på en måde, der hverken er diskriminerende eller
skaber unødvendige handelshindringer. Aftalen foreskriver ligeledes, at man ved udarbejdelse
af tekniske forskrifter så vidt muligt skal tage udgangspunkt i internationale standarder.
Kommissionen støtter i samarbejde med de europæiske standardiseringsorganisationer
anvendelsen af internationale standarder. Den deltager til dette formål i handelsdialoger, bl.a.
TABD18 og MEBF19, den støtter samarbejds- og partnerskabsaftaler mellem de europæiske og
15
16
17

18
19
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KOM(2003) 302.
KOM(2004) 130 endelig af 25.2.2004.
I praksis har Kommissionen givet i opdrag at foretage standardiseringsarbejde inden for miljøvenligt
design af energiforbrugende produkter. De europæiske standardiseringsorganisationer har accepteret
denne opgave og forventes inden længe at gå i gang med arbejdet.
Den transatlantiske handelsdialog mellem EU og USA (TABD).
Mercosur European Business Forum.
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internationale standardiseringsorganisationer, den støtter de lovgivningsmodeller, der gør
brug af standarder, f.eks. bestemmelser fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission
for Europa (UNECE), og den giver teknisk bistand. Disse foranstaltninger har til formål at
sikre den europæiske industris adgang til markedet og øge dens konkurrenceevne.
For at være i stand til at gøre dette og for at påvise det europæiske systems effektivitet har EU
dog brug for et stærkt standardiseringssystem med passende infrastrukturer på
europæisk niveau, der gør det muligt at sikre, at de internationale standarder, der udvikles og
omskrives til europæiske standarder som støtte for EU's politikker, også hænger sammen med
disse. Et diversificeret system, der bygger på mange forskellige nationale
standardiseringsorganer, vil aldrig kunne komme til at spille en sådan rolle.
Medlemsstaterne, de nationale standardiseringsorganer og alle berørte parter opfordres
derfor til fortsat at arbejde for et stærkt og sammenhængende europæisk
standardiseringssystem. Samtidig er det nødvendigt med et stærkt engagement fra den
europæiske industri og de berørte parter i den europæiske standardisering, således at de
kan være en af drivkræfterne inden for den internationale standardisering.
4.

ANBEFALINGER TIL YDERLIGERE FORANSTALTNINGER

Kommissionen er gennem høringer af medlemsstaterne og de berørte parter inden for
standardisering blevet bekræftet i sin opfattelse af, hvorledes standardiseringspolitikken skal
udformes. Disse høringer har ligeledes bekræftet, at der er behov for forbedring på området,
hvilket kræver en lang række opfølgningsaktiviteter som beskrevet mere detaljeret i
arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om udfordringerne for europæisk
standardisering. Kommissionen har til hensigt at gennemføre nedenstående anbefalinger til
foranstaltninger. Den opfordrer desuden de europæiske standardiseringsorganisationer,
medlemsstaterne og de berørte parter til at gennemføre disse foranstaltninger inden for deres
eget kompetenceområde. Anbefalingernes gennemførelse kan føre til yderligere
foranstaltninger, der skal fastlægges i en handlingsplan, som udarbejdes af Kommissionen i
samarbejde med medlemsstaterne og de berørte parter.
Kommissionen anbefaler følgende foranstaltninger:
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4.1.

Den europæiske standardisering skal fortsat anvendes i videst mulige omfang til
støtte for EU's politikker og lovgivning.

–

Kommissionen er overbevist om, at det har været en succes at udvide anvendelsen af
standarder til støtte for EU's politikker og lovgivning til andre områder end det indre
marked for varer. Kommissionen agter at fortsætte i dette spor og at fremme en
udvidet brug af standarder til støtte for sine politikker.

–

Det er i denne forbindelse vigtigt at gøre de beslutningsdygtige myndigheder i
medlemsstaterne mere opmærksom på fordelene ved europæisk standardisering til
støtte for EU's politikker og lovgivning.

4.2.

Den europæiske standardisering skal gøres mere effektiv, sammenhængende og
synlig, og dens institutionelle rammer skal forbedres.

–

Effektivitet: Det er vigtigt at udvikle europæiske standarder inden for et passende
tidsrum. De europæiske standardiseringsorganisationer skal til dette formål fortsætte
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i deres bestræbelser på at forbedre deres effektivitet for på passende vis at kunne
opfylde industriens og lovgivernes behov. Der skal ligeledes udvikles procedurer, der
giver de europæiske standardiseringsorganisationer mulighed for bedre at tage
hensyn til konsortiers og lignende sammenslutningers behov. De europæiske
standardiseringsorgansationer bør udnytte synergipotentialet fuldt ud ved at forbedre
deres samarbejdsprocedurer og styrke mekanismerne for koordinering af emner af
fælles interesse.

DA

–

Ikt: Kommissionen vil tage initiativ til, at der sammen med medlemsstaterne og de
berørte parter foretages en strategisk undersøgelse for at finde ud af, hvorledes de
forskellige aktører inden for standardisering i højere grad kan opfylde samfundets og
økonomiens behov og således udarbejde hensigtsmæssige specifikationer inden for
it-sektoren.

–

Der er ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at alle de berørte parter (ngo'er,
miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, små og mellemstore virksomheder,
offentlige myndigheder og erhvervslivet i overensstemmelse med TBT-aftalen)
deltager på passende vis, hverken i de europæiske standardiseringsorganisationer
eller på medlemsstatsniveau. Der skal rettes op på denne situation. Vi bør ligeledes
øge vores bestræbelser på at få de økonomiske aktører til at opfatte europæisk
standardisering som et strategisk værktøj til at forbedre konkurrenceevnen og til at
opnå en ensartet anvendelse af den tekniske lovgivning i det indre marked. Alle de
berørte parter skal mindes om deres medansvar på dette område.

–

Styrkelse af de institutionelle rammer: Der skal ske en omlægning af de
institutionelle rammer for at give standardiseringen sin fulde virkning. Der skal f.eks.
skabes et retsgrundlag for finansieringen af den europæiske standardisering og
foretages en revision af de standardiseringsrelevante bestemmelser i direktiv
98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og
forskrifter.

–

Den europæiske standardiserings finansielle levedygtighed: Finansieringen af den
europæiske standardisering skal hovedsagelig bygge på bidrag fra de involverede
parter. Fordi den europæiske standardisering spiller en vigtig rolle i forbindelse med
gennemførelsen af EU's politikker, påtager Kommissionen sig at samfinansiere de
europæiske standardiseringsaktiviteter og -infrastrukturer. Medlemsstaterne har dog
et medansvar for det europæiske standardiseringssystems finansielle levedygtighed.
Finansieringsstrukturen bag den centrale infrastruktur i CEN/CENELEC, der indtil
videre har været fuldstændig afhængig af EU-midler og de årlige bidrag fra de
nationale standardiseringsorganer, skal ændres for at opnå et bredere grundlag. Det er
imidlertid vigtigt at bevare nogle stærke, centraliserede strukturer til at repræsentere
de europæiske interesser. Kommissionen agter at fremsætte et lovforslag til skabelse
af et retsgrundlag for finansieringen af den europæiske standardisering under
henvisning til alle disse aktiviteter og behov og som et instrument til støtte for EU's
politikker.

4.3

Europæisk standardisering og globaliseringens udfordringer

–

Kommissionen vil fortsat støtte de internationale standarder, der udarbejdes af de
internationale standardiseringsorganer (ISO, IEC og ITU), og deres gennemførelse i
EU.
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–

Når internationale standarder udvikles og omskrives til europæiske standarder som
støtte for EU's politikker, skal de europæiske standardiseringsorganisationer sikre, at
disse standarder hænger sammen med målsætningerne for EU's politikker.

–

Den europæiske standardiserings rolle på internationalt plan skal styrkes, og de
resultater, der er opnået med hensyn til bedre markedsadgang og øget
konkurrenceevne, skal gøres mere synlige. Det er vigtigt at sikre, at den europæiske
industri og alle berørte parter fortsat føler et stærkt engagement med hensyn til at
fastholde den europæiske standardisering som en af drivkræfterne i den
internationale standardisering. Det er ligeledes vigtigt at få medlemsstaterne (særligt
i et udvidet EU) til at bekræfte deres medansvar for den europæiske standardisering.
De europæiske standardiseringsorganisationer og de berørte parter opfordres til at
træffe konkrete foranstaltninger for at gøre deres arbejde mere synligt.
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