FAKTA OM FORORDNINGEN OM EUROPÆISK STANDARDISERING
Hurtigere og bedre standardisering i Europa
Forordningen skal tilpasse det europæiske standardiseringssystem til samfundsudviklingen og
styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Dette skal bidrage til et mere velfungerende indre
marked og derved øget vækst blandt europæiske virksomheder.
Forordningen vil bl.a. gøre standardiseringssystemet mere åbent – fx skal de europæiske
standardiseringsorganer, CEN, CENELEC og ETSI, sikre passende inddragelse af interessenter i
udviklingen af standarder, og Europa-Kommissionen skal fremlægge et årligt arbejdsprogram
med forventede indsatsområder. Herudover vil forordningen forbedre samspillet mellem
offentlige og private standarder på IKT-området via en fælleseuropæisk anerkendelse af visse
private standarder. Derved vil fælles IKT-standarder fx kunne bruges, når myndigheder
udbyder offentlige opgaver, og det vil give private virksomheder bedre mulighed for at handle
med det offentlige – også på tværs af grænserne i EU. Endelig vil forordningen medføre bedre
muligheder for at udvikle og bruge standarder for serviceydelser – fx i turismeindustrien.
Forordningen vil dermed samlet set bidrage til bedre samhandel i EU’s indre marked.
Baggrund
En standard er en teknisk specifikation, designet til at fungere som vejledning, regel eller
definitionen for et produkt eller en serviceydelse. En standard er en bredt accepteret måde at
udføre en given opgave eller udforme et produkt, og standarder udvikles i samarbejde mellem
virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder.
Forordningsforslaget om europæisk standardisering er et af de 12 nøgleinitiativer i Akten for
det indre marked.
Fakta
Der er en klar sammenhæng mellem standardisering og vækst i produktiviteten i samfundet.
Makroøkonomiske analyser viser, at standarder bidrager med mere end 35 mia. Euro til EU’s
årlige vækst. Samtidig kan op til 25 % af væksten i produktiviteten over de seneste år
forklares med et øget udbud af standarder.
Serviceydelser står for ca. 80 % af bruttoværditilvæksten i EU-27, dog handles der væsentligt
mindre med serviceydelser end med varer på tværs af grænserne i EU. Flere standarder for
serviceydelser kan bidrage til at indfri det uudnyttede vækstpotentiale i øget samhandel.
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