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Ændringsforslag 50
Cristian Silviu Buşoi

Rådets holdning
Betragtning 5 

Rådets holdning Ændringsforslag

(5) Når det er relevant, fastsættes det ved 
bestemmelser vedrørende en byggevares 
tilsigtede anvendelse i en medlemsstat med 
henblik på opfyldelse af de grundlæggende 
krav til bygværker, hvilke væsentlige 
egenskaber der skal deklareres en ydeevne 
for.

(5) Når det er relevant, fastsættes det ved 
bestemmelser vedrørende en byggevares 
tilsigtede anvendelse eller anvendelser i en 
medlemsstat med henblik på opfyldelse af 
de grundlæggende krav til bygværker, 
hvilke væsentlige egenskaber der skal 
deklareres en ydeevne for.

Or.en

Begrundelse

I henhold til reglerne inden for denne sektor og bestemmelserne i den operative del af teksten 
er det nødvendigt at anføre "og anvendelser" på dette sted.

Ændringsforslag 51
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Rådets holdning
Betragtning 8 a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

(8a) Bygge og anlægsvirksomheders 
aktiviteter bør ikke falde ind under denne 
forordning. Bygge- og anlægsvirksomhed 
udgør en tjenesteydelse og der er ikke tale 
om, at en producent markedsfører et 
produkt. Bygge- og anlægsvirksomhed
kan i visse tilfælde omfatte særskilt 
udfærdigelse af en del af et bygningsværk 
eller et anlægsarbejde, som derefter 
indføjes af bygge- og 
anlægsvirksomheden i bygningen eller 
anlægget.

Or.de
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Begrundelse

Den nye forordning skal endelig gøre det klart, at en bygge- og anlægsvirksomhed, som 
præfabrikerer elementer på eller uden for byggepladsen ikke er omfattet af denne forordnings 
gyldighedsområde. Denne forordning omhandler markedsføring eller udbud af byggevarer.
Den omfatter ikke integreringen at bygge varer i bygge- og anlægsarbejders.

Ændringsforslag 52
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Rådets holdning
Betragtning 15 

Rådets holdning Ændringsforslag

(15) De grænseniveauer, som 
Kommissionen fastsætter i medfør af denne 
forordning, bør være alment anerkendte 
værdier for den pågældende byggevares 
væsentlige egenskaber i forhold til 
medlemsstaternes bestemmelser.

(15) De grænseværdier, som 
Kommissionens fastsætte i medfør af 
denne forordning skal for den pågældende 
byggevares væsentlige egenskaber sikre et 
højt beskyttelsesniveau, jf. artikel 114 i 
TEUF.

Or.de

Begrundelse

Der kan fastsættes grænseværdier af teknisk eller lovgivningsmæssig karakter (jf. betragtning 
16).  I de tilfælde, hvor grænseværdierne har lovgivningsmæssig karakter skal formålet være 
at beskytte de i EUF-traktatens artikel 114 omhandlede velfærdshensyn: sundhed, sikkerhed, 
miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. Grundlaget bør derfor ikke være "alment 
anerkendte", men bestræbelserne på et opnå "et højst beskyttelsesniveau som omhandlet i 
artikel 114.

Ændringsforslag 53
Emma McClarkin

Rådets holdning
Betragtning 24 

Rådets holdning Ændringsforslag

(24) Ydeevnedeklarationen kan med fordel
medtage oplysninger om indholdet af 
farlige stoffer for at skabe bedre 
muligheder for bæredygtigt byggeri og 

(24) Ydeevnedeklarationen kan medtage 
oplysninger om indholdet af farlige stoffer 
for at skabe bedre muligheder for 
bæredygtigt byggeri og lette udviklingen af 
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lette udviklingen af miljøvenlige produkter. 
Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes rettigheder og 
forpligtelser i henhold til andre EU-
retsakter, som måtte finde anvendelse på 
farlige stoffer, særlig Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 
1998 om markedsføring af biocidholdige 
produkter, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 
18. december 2006 om registrering, 
vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier (REACH), 
om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger.

miljøvenlige produkter. Denne forordning 
berører ikke medlemsstaternes rettigheder 
og forpligtelser i henhold til andre EU-
retsakter, som måtte finde anvendelse på 
farlige stoffer, særlig Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 
1998 om markedsføring af biocidholdige 
produkter, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 
18. december 2006 om registrering, 
vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier (REACH), 
om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger.

Or.en

Ændringsforslag 54
Heide Rühle

Rådets holdning
Betragtning 24 a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

(24a) Ydeevnedeklarationen kan 
nummereres i overensstemmelse med 
produkttypens referencenummer.

Or.en
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Ændringsforslag 55
Emma McClarkin

Rådets holdning
Betragtning 31 

Rådets holdning Ændringsforslag

(31) CE-mærkningen bør være den eneste 
mærkning af byggevarens 
overensstemmelse med den deklarerede 
ydeevne og overholdelse af de gældende 
krav i relation til Unionens 
harmoniseringslovgivning. Der kan 
imidlertid anvendes andre former for 
mærkning, forudsat at de bidrager til at 
forbedre beskyttelsen af brugerne af 
byggevarer og ikke er omfattet af Unionens 
harmoniseringslovgivning.

(31) CE-mærkningen bør være den eneste 
mærkning af byggevarens 
overensstemmelse med den deklarerede 
ydeevne og overholdelse af de gældende 
krav i relation til Unionens 
harmoniseringslovgivning. Der kan 
imidlertid anvendes andre former for 
mærkning, forudsat at de bidrager til at 
forbedre beskyttelsen af brugerne af 
byggevarer og ikke er omfattet af Unionens 
harmoniseringslovgivning. Disse andre 
former for mærkning kan ikke medføre 
yderligere obligatorisk certificering af 
allerede CE-mærkede produkter, der 
tilsammen udgør slutproduktet, som der 
ansøges om frivillig yderligere mærkning 
af.

Or.en

Begrundelse

Denne præcisering er vigtig for at sikre CE-mærkningens forrang frem for andre former for 
mærkning.

Ændringsforslag 56
Emma McClarkin

Rådets holdning
Betragtning 34 

Rådets holdning Ændringsforslag

(34) Fabrikanterne kan anvende forenklede 
procedurer ved hjælp af dokumentation i et 
format efter eget valg og på de vilkår, der 
er fastsat i den relevante harmoniserede 
standard.

(34) Fabrikanterne kan anvende forenklede 
procedurer ved hjælp af dokumentation i e 
format efter eget valg og på de vilkår der 
eventuelt er fastsat i den relevante 
harmoniserede tekniske specifikation.
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Or.en

Begrundelse

Forenklede procedurer (kapitel VI) vedrører både tekniske specifikationer (se artikel 36, 
stk.1, litra a og c) og harmoniserede standarder (se artikel 36, stk. 1, litra b, artikel 37 og 
38). Alle standarder opfylder heller ikke eller bør heller ikke opfylde de i betragtningen 
anførte "vilkår".

Ændringsforslag 57
Emma McClarkin

Rådets holdning
Betragtning 36 a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

(36a) Den fortolkende definition på "uden 
for serie" for de forskellige byggevarer, 
der er omfattet af denne forordning 
fastlægges i det relevante tekniske udvalg 
under Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation.

Or.en

Begrundelse

For at sikre, at der ikke sker misbrug af undtagelserne fra CE-mærkningen, hvilket kunstigt 
ville opsplitte det indre marked, bør der foretages en konkret fortolkning af definitionen på 
begrebet "uden for serie". Som følge af de mange forskellige byggevarer bør disse fortolkende 
definitioner fastlægges at de relevante udvalg under Det Europæiske 
Standardiseringsorganisation.

Ændringsforslag 58
Heide Rühle

Rådets holdning
Betragtning 36 a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

(36a) Den fortolkende definition på "uden 
for serie" for de forskellige byggevarer, 
der er omfattet af denne forordning 
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fastlægges i det relevante tekniske udvalg 
under Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation.

Or.en

Ændringsforslag 59
Eija-Riitta Korhola

Rådets holdning
Betragtning 36 a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

(36a) Den fortolkende definition på "uden 
for serie" for de forskellige byggevarer, 
der er omfattet af denne forordning 
fastlægges i det relevante tekniske udvalg 
under Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation.

Or.en

Begrundelse

For at sikre, at der ikke sker misbrug af undtagelserne fra CE-mærkningen, hvilket kunstigt 
ville opsplitte det indre marked, bør der foretages en konkret fortolkning af definitionen på 
begrebet "uden for serie". Som følge af de mange forskellige byggevarer bør disse fortolkende 
definitioner fastlægges at de relevante udvalg under Det Europæiske 
Standardiseringsorganisation.

Ændringsforslag 60
Cristian Silviu Buşoi

Rådets holdning
Betragtning 37 

Rådets holdning Ændringsforslag

(37) Alle erhvervsdrivende, der indgår i 
forsynings- og distributionskæden, skal 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at
sikre, at de kun bringer byggevarer, som 
overholder kravene i denne forordning, der 
har til hensigt at sikre byggevarers ydeevne 

(37) Alle erhvervsdrivende, der indgår i 
forsynings- og distributionskæden, skal 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de kun bringer byggevarer, som 
overholder kravene i denne forordning, der 
har til hensigt at sikre byggevarers ydeevne 
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og opfylde grundlæggende krav til 
byggevarer, i omsætning eller gør dem 
tilgængelige på markedet. Navnlig bør 
importører og distributører af byggevarer 
være opmærksomme på de væsentlige 
krav, som der findes bestemmelser om på 
EU-markedet, og på medlemsstaternes 
specifikke krav i forbindelse med de 
grundlæggende krav til bygværker og 
anvende denne viden i deres 
handelstransaktioner.

og opfylde grundlæggende krav til 
byggevarer, i omsætning eller gør dem 
tilgængelige på markedet. Navnlig bør 
importører og distributører af byggevarer 
være opmærksomme på de væsentlige 
krav, som der findes bestemmelser om på 
EU-markedet, og på medlemsstaternes 
specifikke krav i forbindelse med de 
grundlæggende krav til bygværker og 
anvende denne viden i deres 
handelstransaktioner for at mindske 
forekomsten af visse byggevarers 
utilsigtede manglende 
uoverensstemmelser med 
ydeevneerklæringen og de materielle tab 
mest muligt.

Or.en

Begrundelse

Denne bestemmelse vil medføre korrigerende indgreb fra de økonomiske operatørers side for 
så vidt muligt at undgå forekomsten af manglende overensstemmelse og indgreb i forbindelse 
med markedstilsynet. Som ansvarlige juridiske personer vil de økonomiske operatører undgå 
tab af enhver art i deres forretningstransaktioner, hvilket navnlig vil hjælpe små og 
mellemstore virksomheder med at opfylde de gældende krav og få valuta for pengene.

Ændringsforslag 61
Emma McClarkin

Rådets holdning
Betragtning 46 a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

(46a) I den forbindelse bør Kommissionen
på et hensigtsmæssigt tidspunkt vedtage 
en delegeret retsakt, med betingelserne for 
anvendelse af websteder til at generere 
indholdet af ydeevneerklæringer. I 
mellemtiden bør anvendelsen af websteder 
være tilladt i overensstemmelse med den 
nuværende praksis.

Or.en
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Begrundelse

Muligheden for at genere indholdet af en ydeevneerklæring på et websted anvendes allerede 
inden for mange erhvervsgrene. Uden denne mulighed ville fabrikanterne være nødt til at 
vedføje et dokument til enhver solgt vare, hvilket vil medføre yderligere udgifter og besvær 
uden at der opnås nogen merværdi. Fristen for vedtagelsen af den delegerede retsakt bør 
fastsættes efter høring af Parlamentet.

Ændringsforslag 62
Heide Rühle

Rådets holdning
Betragtning 46 a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

(46a) I den forbindelse bør Kommissionen 
senest den (dato) vedtage en delegeret 
retsakt, med betingelserne for anvendelse 
af websteder til at generere indholdet af 
ydeevneerklæringer. I mellemtiden bør 
anvendelsen af websteder være tilladt i 
overensstemmelse med den nuværende 
praksis.

Or.en

Ændringsforslag 63
Heide Rühle

Rådets holdning
Betragtning 49 a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

(49a) Genanvendelsen af 
nedrivningsmateriale gennem genbrug er 
af afgørende betydning for at opnå 
Unionens klimamålsætning og hver 
medlemsstat bør udarbejde en 
handlingsplan, hvori den nærmere 
angiver, hvordan den har til hensigt at 
fremme genbrug inden for bygge- og 
anlægsindustrien.
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Or.en

Ændringsforslag 64
Eija-Riitta Korhola

Rådets holdning
Betragtning 50 

Rådets holdning Ændringsforslag

(50) Til vurdering af bæredygtig brug af 
ressourcer og bygværkers påvirkning af 
miljøet bør der benyttes 
miljøvaredeklarationer.

(50) Til vurdering af bæredygtig brug af 
naturlige ressourcer og bygværkers 
påvirkning af miljøet bør der benyttes 
europæiske standardiserede
miljøvaredeklarationer. For at opfylde 
hovedmålsætningen i Kommissionens 
meddelelse af 21. december 2005 om en 
temastrategi for bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcer bør 
miljøvaredeklarationer mindst omfatte 
følgende miljøoplysninger:
-anvendelsen af naturlige ressourcer 
(herunder skelnen mellem 
genanvendelige og ikke-genanvendelige 
materialer og energi);
-miljøvirkninger og
-produceret affald.

Or.en

Begrundelse

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), and considering that Recital 50 is making a very important link between the 
assesment of the sustainable use of natural resources and the environmental information 
covered by the Environmental Product Declaration (EPD) of a construction product, more 
regulatory guidance shoud be provided in the Recital 50. In order to take into account the EU 
policy regarding "sustainable use of natural resources" as defined in the EU Thematic 
Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" (COM 2005/670), it must be ensured that 
EPDs of the construction products include the relevant infomation on the EU main target in a 
relation to sustainable use of natural resources.
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Ændringsforslag 65
Heide Rühle

Rådets holdning
Betragtning 50 a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

(50a) Hvor det er muligt, skal der 
udarbejdes harmoniserede europæiske 
bestemmelser for evaluering af de 
grundlæggende krav i overensstemmelse 
med bilag I. Desuden bør Kommissionen 
revidere de eksisterende fortolkende 
dokumenter vedrørende grundlæggende 
krav som indeholdt i afsnit 1 til 6 i bilag I 
i overensstemmelse med denne 
forordning.  Der bør uarbejdes et 
fortolkende dokument vedrørende de 
grundlæggende krav i bilag I og mandatet 
til det tekniske udvalg bør uformes på 
grundlag heraf.

Or.en

Ændringsforslag 66
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Rådets holdning
Betragtning 50 a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

(50 a) Hvor det er muligt, udarbejdes der 
ensartede europæiske regler for, hvordan 
de grundlæggende krav i bilag I 
overholdes.

Or.de

Begrundelse

Af hensyn til det overordnende harmoniseringsmål med forordningen er det nødvendigt at 
tilføje denne bestemmelse for at forebygge enhver risiko for manglende harmonisering..
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Ændringsforslag 67
Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter betingelserne 
for at bringe byggevarer i omsætning eller 
gøre dem tilgængelige på markedet ved at 
fastsætte harmoniserede regler for, 
hvorledes byggevarers ydeevne udtrykkes 
med hensyn til deres væsentlige 
egenskaber, og for anvendelse af CE-
mærkning på disse varer.

Denne forordning fastsætter betingelserne 
for at bringe byggevarer i omsætning eller 
gøre dem tilgængelige på markedet ved at 
fastsætte harmoniserede regler for, 
hvorledes byggevarers ydeevne udtrykkes 
med hensyn til deres væsentlige 
egenskaber, og for anvendelse af CE-
mærkning på disse varer.

I de tilfælde, hvor de væsentlige 
kendetegn ved en byggevare, for så vidt 
angår de grundlæggende krav i bilag I
helt eller delvist er dækket af anden EU-
lovgivning, finder nærværende 
forordning ikke anvendelse på denne 
byggevare for så vidt angår sådanne 
kendetegn fra den dato, hvor den anden 
lovgivning træder i kraft.

Or.en

Ændringsforslag 68
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. "byggevare" enhver vare eller ethvert 
system, som fremstilles og bringes i 
omsætning med henblik på at indgå varigt i 
bygværker eller dele heraf på en sådan 
måde, at en demontering af varen ændrer 
bygværkets ydeevne for så vidt angår de 
grundlæggende krav til bygværket:

1. "byggevare" enhver vare eller ethvert 
system, som fremstilles og bringes i 
omsætning med henblik på at indgå varigt i 
bygværker eller dele heraf og hvis 
anvendelse ændrer bygværkets ydeevne for 
så vidt angår de grundlæggende krav til 
bygværket;

Or.en
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Begrundelse

Sproglig ændring.

Ændringsforslag 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt) 

Rådets holdning Ændringsforslag

11a. "innovativ vare" en ny 
materialebaseret teknisk eller teknologisk 
løsning, der er ikke er fastsat en 
harmoniseret standard for;

Or.pl

Begrundelse

Der bør kun udstedes europæiske vurderingsdokumenter for nye varer.

Ændringsforslag 70
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 

Rådets holdning Ændringsforslag

15. "specifik teknisk dokumentation": 
dokumentation, der viser, at metoderne i 
det gældende system for vurdering og 
kontrol af ydeevnens konstans er blevet 
erstattet af andre metoder, forudsat at 
resultaterne af disse andre metoders 
anvendelse svarer til de resultater, der 
opnås med prøvningsmetoderne i den 
relevante harmoniserede standard

udgår

Or.en
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Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.

Ændringsforslag 71
Lara Comi

Rådets holdning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 

Rådets holdning Ændringsforslag

15. "specifik teknisk dokumentation": 
dokumentation, der viser, at metoderne i 
det gældende system for vurdering og 
kontrol af ydeevnens konstans er blevet 
erstattet af andre metoder, forudsat at 
resultaterne af disse andre metoders 
anvendelse svarer til de resultater, der 
opnås med prøvningsmetoderne i den 
relevante harmoniserede standard

15. "'specifik teknisk dokumentation" 
dokumentation, der viser, at fabrikanten 
har opfyldt bestemte betingelser og at 
bestemte obligatoriske procedurer for 
opfyldelsen af disse forpligtelser er blevet 
fulgt;

Or.en

Ændringsforslag 72
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 

Rådets holdning Ændringsforslag

15. "specifik teknisk dokumentation": 
dokumentation, der viser, at metoderne i 
det gældende system for vurdering og 
kontrol af ydeevnens konstans er blevet 

15. "'specifik teknisk dokumentation" 
dokumentation, der viser, at fabrikanten 
har opfyldt bestemte betingelser og at 
bestemte obligatoriske procedurer for 
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erstattet af andre metoder, forudsat at 
resultaterne af disse andre metoders 
anvendelse svarer til de resultater, der 
opnås med prøvningsmetoderne i den 
relevante harmoniserede standard

opfyldelsen af disse forpligtelser er blevet 
fulgt;

Or.en

Begrundelse

Denne definition skal ændres for at bringe den i overensstemmelse med den relevante 
betragtning og artikel 36-38 om forenklede procedurer og anvendelsen af specifik teknisk 
dokumentation. Hvis den specifikke tekniske definition skal være nyttig og anvendelig skal 
definitionen være så bred som mulig og tilpasset de forskellige situationen, som fabrikanten 
kan komme til at stå over for.

Ændringsforslag 73
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 

Rådets holdning Ændringsforslag

15. "specifik teknisk dokumentation": 
dokumentation, der viser, at metoderne i 
det gældende system for vurdering og 
kontrol af ydeevnens konstans er blevet
erstattet af andre metoder, forudsat at 
resultaterne af disse andre metoders 
anvendelse svarer til de resultater, der 
opnås med prøvningsmetoderne i den 
relevante harmoniserede standard

15. "specifik teknisk dokumentation" 
dokumentation, der viser, hvilke andre 
metoder der har erstattet de i de 
harmoniserede tekniske specifikationer 
indeholdte procedurer inden for det 
gældende system for evaluering af og 
kontrol med ydeevnens konstans;

Or.de

Begrundelse

I Kommissionens vurdering af Rådets fælles holdning påpegede den med rette en vis 
manglende konsekvens i formuleringen af bestemmelserne om specifik teknisk dokumentation.
Ændringsforslaget tilsigter af fjerne denne manglende konsekvens og sikre, at varer, der 
erklæres ved hjælp af specifik teknisk dokumentation, er ligeværdige med andre CE-mærkede 
varer.
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Ændringsforslag 74
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Hvis en byggevare er omfattet af en 
harmoniseret standard, eller der er udstedt 
en europæisk teknisk vurdering af den, 
udarbejder fabrikanten en 
ydeevnedeklaration for varen, når den 
bringes i omsætning.

1. Hvis en byggevare er omfattet af en 
harmoniseret standard, eller der er udstedt 
et europæisk teknisk vurderingsdokument 
for den, udarbejder fabrikanten en 
ydeevnedeklaration for varen, når den 
bringes i omsætning.

Or.de

Begrundelse

Den foreslåede ændring tilsigter større gennemsigtighed af de tekniske bestemmelser og en 
lettere overholdelse af dem.

Ændringsforslag 75
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Hvis en byggevare er omfattet af en 
harmoniseret standard, eller der er udstedt 
en europæisk teknisk vurdering af den, 
udarbejder fabrikanten en 
ydeevnedeklaration for varen, når den 
bringes i omsætning.

1. Hvis en byggevare er i
overensstemmelse med en harmoniseret 
standard, eller der er udstedt en europæisk 
teknisk vurdering af den, udarbejder 
fabrikanten en ydeevnedeklaration for 
varen, når den bringes i omsætning.

Or.en

Begrundelse

Teknisk tilpasning.
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Ændringsforslag 76
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis en byggevare er omfattet af en 
harmoniseret standard, eller der er udstedt 
en europæisk teknisk vurdering af den, 
gives der kun oplysninger om dens 
ydeevne med hensyn til de væsentlige 
egenskaber som defineret i den gældende 
harmoniserede tekniske specifikation, når 
det indgår i og er specificeret i 
ydeevnedeklarationen.

2. Hvis en byggevare er omfattet af en 
harmoniseret standard, eller der er udstedt 
et europæisk teknisk vurderingsdokument 
for den, gives der kun oplysninger om dens 
ydeevne med hensyn til de væsentlige 
egenskaber som defineret i den gældende 
harmoniserede tekniske specifikation, når 
det indgår i og er specificeret i 
ydeevnedeklarationen.

Or.de

Begrundelse

Den foreslåede ændring tilsigter større gennemsigtighed af de tekniske bestemmelser og en 
lettere overholdelse af dem.

Ændringsforslag 77
Cristian Silviu Buşoi

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis en byggevare er omfattet af en 
harmoniseret standard, eller der er udstedt 
en europæisk teknisk vurdering af den, 
gives der kun oplysninger om dens 
ydeevne med hensyn til de væsentlige 
egenskaber som defineret i den gældende 
harmoniserede tekniske specifikation, når 
det indgår i og er specificeret i 
ydeevnedeklarationen.

2. Fabrikanten udsteder en 
ydeevnedeklaration, når en byggevare, 
som er omfattet af en harmoniseret 
standard, og som der er udstedt en 
Europæiske teknisk vurdering for, bringes 
i omsætning.

Or.en
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Begrundelse

Det er bedst at understrege i denne orden, at fabrikanten kun skal  udstede en 
ydeevnedeklaration, når varen bringes i omsætning, og kun hvis varen ikke er omfattet af en 
harmoniseret standard, eller hvis der ikke er udsted en europæisk teknisk vurdering for den.

Ændringsforslag 78
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis en byggevare er omfattet af en 
harmoniseret standard, eller der er udstedt 
en europæisk teknisk vurdering af den, 
gives der kun oplysninger om dens 
ydeevne med hensyn til de væsentlige 
egenskaber som defineret i den gældende 
harmoniserede tekniske specifikation, når 
det indgår i og er specificeret i 
ydeevnedeklarationen.

2. Hvis en byggevare er i 
overensstemmelse med en harmoniseret 
standard, eller der er udstedt en europæisk 
teknisk vurdering af den, gives der kun 
oplysninger om dens ydeevne med hensyn 
til de væsentlige egenskaber som defineret 
i den gældende harmoniserede tekniske 
specifikation, når det indgår i og er 
specificeret i ydeevnedeklarationen.

Or.en

Begrundelse

Teknisk tilpasning.

Ændringsforslag 79
Lara Comi

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

Rådets holdning Ændringsforslag

Uanset artikel 4, stk. 1, og hvis der ikke 
findes EU- eller nationale bestemmelser, 
som kræver deklaration af væsentlige 
egenskaber, der hvor en fabrikant agter at 
bringe en vare i omsætning, kan en 
fabrikant undlade at udarbejde 
ydeevnedeklaration, når en byggevare, der 

Uanset artikel 4, stk. 1, kan en fabrikant 
undlade at udarbejde ydeevnedeklaration, 
når en byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, bringes i 
omsætning, hvis:
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er omfattet af en harmoniseret standard, 
bringes i omsætning, hvis:

Or.en

Ændringsforslag 80
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

Rådets holdning Ændringsforslag

Uanset artikel 4, stk. 1, og hvis der ikke 
findes EU- eller nationale bestemmelser, 
som kræver deklaration af væsentlige 
egenskaber, der hvor en fabrikant agter at 
bringe en vare i omsætning, kan en 
fabrikant undlade at udarbejde 
ydeevnedeklaration, når en byggevare, der 
er omfattet af en harmoniseret standard, 
bringes i omsætning, hvis:

Uanset artikel 4, stk. 1, kan en fabrikant 
undlade at udarbejde ydeevnedeklaration, 
når en byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, bringes i 
omsætning, hvis:

Or.en

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at få fult udbytte af de tre efterfølgende undtagelser. Disse 
undtagelser fra CE-mærkningsbestemmelserne er absolut afgørende for visse individuelle, 
historisk relevante og kunsthåndværksmæssige byggevarer, som fremstilles af håndværkere.
Der er, fordi disse varer er enestående og kun har ringe indflydelse på markedet, ikke noget 
økonomisk eller teknisk behov for at CE-mærke dem og teste dem med henblik herpå.

Ændringsforslag 81
Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

Rådets holdning Ændringsforslag

Uanset artikel 4, stk. 1, og hvis der ikke 
findes EU- eller nationale bestemmelser, 
som kræver deklaration af væsentlige 
egenskaber, der hvor en fabrikant agter at 

Uanset artikel 4, stk. 1, og hvis der ikke 
findes EU- eller nationale bestemmelser, 
som kræver deklaration af væsentlige 
egenskaber, når en vare anvendes, kan en 
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bringe en vare i omsætning, kan en 
fabrikant undlade at udarbejde 
ydeevnedeklaration, når en byggevare, der 
er omfattet af en harmoniseret standard, 
bringes i omsætning, hvis:

fabrikant undlade at udarbejde 
ydeevnedeklaration, når en byggevare, der 
er omfattet af en harmoniseret standard, 
bringes i omsætning, hvis:

Or.en

Ændringsforslag 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

Rådets holdning Ændringsforslag

Uanset artikel 4, stk. 1, og hvis der ikke 
findes EU- eller nationale bestemmelser, 
som kræver deklaration af væsentlige 
egenskaber, der hvor en fabrikant agter at 
bringe en vare i omsætning, kan en 
fabrikant undlade at udarbejde 
ydeevnedeklaration, når en byggevare, der 
er omfattet af en harmoniseret standard, 
bringes i omsætning, hvis:

Uanset artikel 4, stk. 1, og hvis der ikke 
findes EU- eller nationale bestemmelser, 
som kræver deklaration af væsentlige 
egenskaber, der hvor en fabrikant agter at 
bringe en vare i omsætning, kan en 
fabrikant undlade at udarbejde 
ydeevnedeklaration, hvis en sådan 
deklaration ikke kræves i den nationale 
lovgivning:

Or.pl

Begrundelse

Zaproponowana zmiana umożliwia odstąpienie od obowiązku sporządzania deklaracji 
właściwości użytkowych i znakowania oznakowaniem CE wyrobów, dla których prawo unijne 
nie wymaga deklarowania zasadniczych charakterystyk (zgodnie z Art. 3 ustęp 3) jeżeli 
państwo członkowskie nie widzi potrzeby wprowadzania takiego obowiązku poprzez jego 
przepisy krajowe. Specyfiką rynku wyrobów budowlanych jest stosowanie w budownictwie 
głównie krajowych wyrobów lokalnych. W tej sytuacji wprowadzanie obowiązku sporządzania 
przez producenta deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobów jedynie 
podnosi ich koszty, bez możliwości wykorzystania tego oznakowania dla swobodnego 
przepływu takich wyrobów.

Ændringsforslag 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a 
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Rådets holdning Ændringsforslag

a) byggevaren fremstilles individuelt eller 
efter mål uden for serie for at opfylde en 
bestemt ordre og monteres i et enkelt 
identificeret bygværk af en fabrikant, som 
har ansvaret for, at varen indgår sikkert i 
bygværket, under overholdelse af 
gældende nationale bestemmelser og 
under ansvar af dem, som er ansvarlige 
for arbejdets sikre udførelse som udpeget 
efter de gældende nationale bestemmelser

udgår

Or.pl

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringen af artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 84
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) byggevaren fremstilles individuelt eller 
efter mål uden for serie for at opfylde en 
bestemt ordre og monteres i et enkelt 
identificeret bygværk af en fabrikant, som 
har ansvaret for, at varen indgår sikkert i 
bygværket, under overholdelse af 
gældende nationale bestemmelser og 
under ansvar af dem, som er ansvarlige 
for arbejdets sikre udførelse som udpeget 
efter de gældende nationale bestemmelser

a) byggevaren fremstilles individuelt eller 
efter mål uden for serie for at opfylde en 
bestemt ordre til et enkelt identificeret 
bygværk;

Or.de

Begrundelse

Der er her tale om en formuleringsfejl. Virksomheder, som indføjer varer i bygningsværker er 
aldrig fabrikanter men bygge- og anlægsvirksomheder. Bygge- og anlægsvirksomheder er 
ikke omfattet af denne forordning og skal derfor ikke undtages i artikel 5. Forordningen 
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omfatter fabrikanter og fastlægger bestemmelserne of markedsføring af byggevarer eller for 
at bringe dem i omsætning. Rådets formulering kan medføre en fejlfortolkning af 
forordningens gyldighedsområde.

Ændringsforslag 85
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b 

Rådets holdning Ændringsforslag

b) byggevaren fremstilles på byggepladsen 
for at indgå i det pågældende bygværk 
under overholdelse af gældende nationale 
bestemmelser og under ansvar af dem, 
som er ansvarlige for arbejdets sikre 
udførelse som udpeget efter de gældende 
nationale bestemmelser, eller 

udgår

Or.de

Begrundelse

Artikel 5, litra b, er dækket af artikel 5, litra a. Det der tæller er fremstillingen, 
fremstillingsstedet spiller ingen rolle.

Ændringsforslag 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b 

Rådets holdning Ændringsforslag

b) byggevaren fremstilles på byggepladsen 
for at indgå i det pågældende bygværk 
under overholdelse af gældende nationale 
bestemmelser og under ansvar af dem, 
som er ansvarlige for arbejdets sikre 
udførelse som udpeget efter de gældende 
nationale bestemmelser, eller 

udgår

Or.pl
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Begrundelse

Følger af ændringen af i artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) byggevaren fremstilles traditionelt eller 
ved en ikke-industriel proces med henblik
på korrekt renovering af bygværker, der 
officielt er beskyttet som en del af et 
særligt udpeget miljø eller på grund af 
deres særlige arkitektoniske eller 
historiske værdi, under overholdelse af 
gældende nationale bestemmelser.

udgår

Or.pl

Begrundelse

Følger af ændringen af artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 88
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 5 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) byggevaren fremstilles traditionelt eller
ved en ikke-industriel proces med henblik 
på korrekt renovering af bygværker, der 
officielt er beskyttet som en del af et 
særligt udpeget miljø eller på grund af 
deres særlige arkitektoniske eller historiske 
værdi, under overholdelse af gældende 
nationale bestemmelser.

c) byggevaren fremstilles ved en ikke-
industriel proces med henblik på korrekt 
renovering af bygværker, der officielt er 
beskyttet som en del af et særligt udpeget 
miljø eller på grund af deres særlige 
arkitektoniske eller historiske værdi, under 
overholdelse af gældende nationale 
bestemmelser for mindesmærker.

Or.de
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Begrundelse

Det, der er afgørende, er, at proceduren er hensigtsmæssig for bevarelse af mindesmærker.
Dette gælder navnlig i forbindelse med fredede moderne bygninger, hvor en begrænsning til 
traditionelle" processer ville være misvisende og forkert.

Ændringsforslag 89
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) byggevaren fremstilles traditionelt eller 
ved en ikke-industriel proces med henblik 
på korrekt renovering af bygværker, der 
officielt er beskyttet som en del af et 
særligt udpeget miljø eller på grund af 
deres særlige arkitektoniske eller historiske 
værdi, under overholdelse af gældende 
nationale bestemmelser.

c) byggevaren fremstilles traditionelt eller 
ved en ikke-industriel proces navnlig med 
henblik på korrekt renovering af 
bygværker, der officielt er beskyttet som en 
del af et særligt udpeget miljø eller på 
grund af deres særlige arkitektoniske eller 
historiske værdi, under overholdelse af 
gældende nationale bestemmelser.

Or.en

Begrundelse

Renovation af fredede bygninger eller anlæg skal blot nævnes som et eksempel på 
traditionelle varer, der fremstilles ved en ikke-industriel proces.

Ændringsforslag 90
Lara Comi

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) byggevaren fremstilles traditionelt eller 
ved en ikke-industriel proces med henblik 
på korrekt renovering af bygværker, der 
officielt er beskyttet som en del af et 
særligt udpeget miljø eller på grund af 
deres særlige arkitektoniske eller historiske 
værdi, under overholdelse af gældende

c) byggevaren fremstilles traditionelt eller 
ved en ikke-industriel proces navnlig med 
henblik på korrekt renovering af 
bygværker, der officielt er beskyttet som en 
del af et særligt udpeget miljø eller på 
grund af deres særlige arkitektoniske eller 
historiske værdi, under overholdelse af 
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nationale bestemmelser. gældende nationale bestemmelser.

Or.en

Ændringsforslag 91
Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) referencenummeret og 
udstedelsesdatoen for den harmoniserede 
standard eller den europæiske tekniske 
vurdering, der er blevet brugt til vurdering 
af hver enkelt væsentlig egenskab

c) referencenummer, titel og
udstedelsesdato for den harmoniserede 
standard eller den europæiske tekniske 
vurdering, der er blevet brugt til vurdering 
af hver enkelt væsentlig egenskab

Or.en

Ændringsforslag 92
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 2 – litra d 

Rådets holdning Ændringsforslag

d) hvor det er relevant, referencenummeret 
for den anvendte specifikke tekniske
dokumentation og de krav, som fabrikanten 
hævder, at varen opfylder.

d) hvor det er relevant, referencenummeret 
for den dokumentation der anvendes til de 
i artikel 36-3 omhandlede formål og de 
krav, som fabrikanten hævder, at varen 
opfylder.

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
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hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.

Ændringsforslag 93
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) ydeevnen for mindst én af byggevarens 
væsentlige egenskaber, der er relevante 
for den deklarerede tilsigtede anvendelse 
eller de deklarerede tilsigtede anvendelser

udgår

Or.en

Begrundelse

Pligten til at deklarere ydeevnen for mindst en af de væsentlige egenskaber vil føre til absurde 
situationer i de tilfælde, hvor der ikke skal deklareres væsentlige egenskaber. Dette vil 
naturligvis skabe unødige økonomiske og administrative byrder for små og mellemstore 
virksomheder.

Ændringsforslag 94
Lara Comi

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) ydeevnen for mindst én af byggevarens 
væsentlige egenskaber, der er relevante 
for den deklarerede tilsigtede anvendelse 
eller de deklarerede tilsigtede anvendelser

udgår

Or.en
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Ændringsforslag 95
Andreas Schwab

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) ydeevnen for mindst én af byggevarens 
væsentlige egenskaber, der er relevante for 
den deklarerede tilsigtede anvendelse eller 
de deklarerede tilsigtede anvendelser

c) ydeevnen for alle byggevarens 
væsentlige egenskaber, der er relevante for 
den deklarerede tilsigtede anvendelse eller 
de deklarerede tilsigtede anvendelser;

Or.de

Ændringsforslag 96
Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) ydeevnen for mindst én af byggevarens 
væsentlige egenskaber, der er relevante for 
den deklarerede tilsigtede anvendelse eller 
de deklarerede tilsigtede anvendelser

c) ydeevnen for alle byggevarens 
væsentlige egenskaber, der er relevante for 
den deklarerede tilsigtede anvendelse eller 
de deklarerede tilsigtede anvendelser;

Or.en

Ændringsforslag 97
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) ydeevnen for mindst én af byggevarens 
væsentlige egenskaber, der er relevante for 
den deklarerede tilsigtede anvendelse eller 
de deklarerede tilsigtede anvendelser

c) ydeevnen for alle byggevarens 
væsentlige egenskaber, der er relevante for 
den deklarerede tilsigtede anvendelse eller 
de deklarerede tilsigtede anvendelser;

Or.de
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Begrundelse

Alle væsentlige egenskaber og deres ydeevne skal deklareres for en vare, såfremt de er 
relevante for den tilsigtede anvendelse. Det må under ingen omstændigheder overlades til 
fabrikantens skøn kun at deklarere ydeevnen for visse egenskaber. Uanset hvilken fabrikant 
en vare stammer fra skal de væsentlige egenskaber og de dertil hørende oplysninger om 
ydeevne, som bygger på de samme specifikationer altid være de samme. Hvis det ikke er 
tilfældet, vil der opstå forvridninger af konkurrencen på markedet.

Ændringsforslag 98
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra d 

Rådets holdning Ændringsforslag

d) hvor det er relevant, byggevarens 
ydeevne efter niveauer eller klasser, eller i 
en beskrivelse, i forhold til dens væsentlige 
egenskaber som fastsat i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 3,

d) hvor det er relevant, byggevarens 
ydeevne efter niveauer eller klasser, eller i 
en beskrivelse eller på grundlag af en 
beregning, i forhold til dens væsentlige 
egenskaber som fastsat i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 3,

Or.de

Begrundelse

En vares ydeevne kan i visse tilfælde også fastlægges på grundlag af en beregning.

Ændringsforslag 99
Eija-Riitta Korhola

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra d 

Rådets holdning Ændringsforslag

d) hvor det er relevant, byggevarens 
ydeevne efter niveauer eller klasser, eller i 
en beskrivelse, i forhold til dens væsentlige 
egenskaber som fastsat i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 3,

d) hvor det er relevant, byggevarens 
ydeevne efter niveauer eller klasser, eller i 
en beskrivelse, i forhold til dens væsentlige 
egenskaber som fastsat i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 3, herunder varens 
kvantificerede potentielle bidrag til den 
globale opvarmning i form af 
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drivhusgasser, der følger af den erklærede 
tilsigtede anvendelse eller anvendelser;

Or.en

Begrundelse

Climate Change is a major global environmental concern and the contribution of the 
construction products into climate change is very much a horizontal and an essential 
characteristic of all construction products. To have this information available in the 
declaration of performance in the CE marking as an EU level requirement is the only way to 
ensure that Member States will regulate this major aspect of the environmental sustainability 
of the works without causing potential trade barriers. Furthermore, International 
Standardisation Organisation (ISO) is setting currently global rules for the quantification of 
carbon footprint of products, covering all products.

Ændringsforslag 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra e 

Rådets holdning Ændringsforslag

e) hvor det er relevant, byggevarens 
ydeevne efter niveauer eller klasser, eller i 
en beskrivelse, i forhold til alle væsentlige 
egenskaber, for hvilke der er 
bestemmelser vedrørende den deklarerede 
tilsigtede anvendelse eller de deklarerede 
tilsigtede anvendelser, der hvor 
fabrikanten agter at bringe byggevaren i 
omsætning

udgår

Or.de

Ændringsforslag 101
Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra e 

Rådets holdning Ændringsforslag

e) hvor det er relevant, byggevarens e) hvor det er relevant, byggevarens 
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ydeevne efter niveauer eller klasser, eller i 
en beskrivelse, i forhold til alle væsentlige 
egenskaber, for hvilke der er bestemmelser 
vedrørende den deklarerede tilsigtede 
anvendelse eller de deklarerede tilsigtede 
anvendelser, der hvor fabrikanten agter at 
bringe byggevaren i omsætning

ydeevne efter niveauer eller klasser, eller i 
en beskrivelse eller på grundlag af en 
beregning, i forhold til alle væsentlige 
egenskaber, for hvilke der er bestemmelser 
vedrørende den deklarerede tilsigtede 
anvendelse eller de deklarerede tilsigtede 
anvendelser, der hvor fabrikanten agter at 
bringe byggevaren i omsætning;

Or.en

Ændringsforslag 102
Andreas Schwab

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra e 

Rådets holdning Ændringsforslag

e) hvor det er relevant, byggevarens 
ydeevne efter niveauer eller klasser, eller i 
en beskrivelse, i forhold til alle væsentlige 
egenskaber, for hvilke der er bestemmelser
vedrørende den deklarerede tilsigtede 
anvendelse eller de deklarerede tilsigtede 
anvendelser, der hvor fabrikanten agter at 
bringe byggevaren i omsætning

e) hvor det er relevant, byggevarens 
ydeevne efter niveauer eller klasser, eller i 
en beskrivelse, i forhold til alle væsentlige 
egenskaber vedrørende den deklarerede 
tilsigtede anvendelse eller de deklarerede 
tilsigtede anvendelser;

Or.de

Ændringsforslag 103
Andreas Schwab

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra f 

Rådets holdning Ændringsforslag

f) i tilfælde af væsentlige egenskaber på 
listen, som der ikke deklareres nogen 
ydeevne for, anvendes bogstaverne "NPD" 
(No Performance Determined - ingen 
ydeevne fastlagt)

f) i tilfælde af væsentlige egenskaber på 
listen, som der ikke deklareres nogen 
ydeevne for, anvendes bogstaverne "NPD" 
(No Performance Determined - ingen 
ydeevne fastlagt), såfremt den 
harmoniserede standard tillader denne 
mulighed;
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Or.de

Ændringsforslag 104
Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra f 

Rådets holdning Ændringsforslag

f) i tilfælde af væsentlige egenskaber på 
listen, som der ikke deklareres nogen 
ydeevne for, anvendes bogstaverne "NPD" 
(No Performance Determined - ingen 
ydeevne fastlagt)

f) i tilfælde af væsentlige egenskaber på 
listen, som der ikke deklareres nogen 
ydeevne for, anvendes bogstaverne "NPD" 
(No Performance Determined - ingen 
ydeevne fastlagt), såfremt den 
harmoniserede standard tillader denne 
mulighed;

Or.en

Ændringsforslag 105
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 3 – litra f 

Rådets holdning Ændringsforslag

f) i tilfælde af væsentlige egenskaber på 
listen, som der ikke deklareres nogen 
ydeevne for, anvendes bogstaverne "NPD" 
(No Performance Determined - ingen 
ydeevne fastlagt)

f) i tilfælde af væsentlige egenskaber på 
listen, som der ikke deklareres nogen 
ydeevne for, anvendes bogstaverne "NPD" 
(No Performance Determined - ingen 
ydeevne fastlagt), såfremt den 
harmoniserede standard tillader denne 
mulighed;

Or.de

Begrundelse

Alle væsentlige egenskaber og deres ydeevne skal deklareres for en vare, såfremt de er 
relevante for den tilsigtede anvendelse. Det må under ingen omstændigheder overlades til 
fabrikantens skøn kun at deklarere ydeevnen for visse egenskaber. Uanset hvilken fabrikant 
en vare stammer fra skal de væsentlige egenskaber og de dertil hørende oplysninger om 
ydeevne, som bygger på de samme specifikationer altid være de samme. Hvis det ikke er 
tilfældet, vil der opstå forvridninger af konkurrencen på markedet.
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Ændringsforslag 106
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. For enhver vare, som gøres tilgængelig 
på markedet, skal der medfølge et 
eksemplar af ydeevnedeklarationen.

1. For enhver vare, som gøres tilgængelig 
på markedet, skal ydeevnedeklarationen 
være tilgængelig på Internettet til enhver 
tid.

Fabrikanten er kun forpligtet til at levere 
deklarationen i papirform, hvis 
modtageren kræver det.

Or.de

Begrundelse

Det er unødvendigt, at hele ydeevnedeklarationen altid leveres sammen med hver enkel vare.
Det er tilstrækkeligt, at den gøres tilgængelig i elektronisk form, f.eks. på fabrikantens 
internetsted. Fabrikanten vil så kun i ekstraordinære situationer levere deklarationen i 
papirform, hvis han udtrykkeligt afkræves den.

Ændringsforslag 107
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. For enhver vare, som gøres tilgængelig 
på markedet, skal der medfølge et 
eksemplar af ydeevnedeklarationen.

1. Et eksemplar af ydeevnedeklarationen 
for en vare, der bringes i omsætning, skal 
medføle i papirform eller sendes 
elektronisk.

Or.en

Ændringsforslag 108
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 
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Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis et parti af samme vare leveres til en 
enkelt bruger, er det imidlertid 
tilstrækkeligt, at der medfølger ét enkelt 
eksemplar af ydeevnedeklaration.

udgår

Or.de

Ændringsforslag 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Ydeevnedeklarationen må kun indgives 
elektronisk efter udtrykkelig accept fra 
modtagerens side.

udgår

Or.de

Ændringsforslag 110
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Ydeevnedeklarationen må kun indgives 
elektronisk efter udtrykkelig accept fra
modtagerens side.

2. Fabrikanten fremsender et eksemplar 
af ydeevnedeklarationen i papirform, hvis
modtageren direkte kræver det.

Or.en

Ændringsforslag 111
Andreas Schwab

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 3 
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Rådets holdning Ændringsforslag

3. Som undtagelse fra stk. 1 og 2 kan 
indholdet af ydeevnedeklarationen gøres 
tilgængeligt på et websted i 
overensstemmelse med betingelser, som 
fastsættes af Kommissionen gennem 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 60.

3. Som undtagelse fra stk. 1 og 2 kan et 
eksemplar af ydeevnedeklarationen gøres 
tilgængeligt på et websted i 
overensstemmelse med betingelser, som 
fastsættes af Kommissionen gennem 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 60.

Or.en

Ændringsforslag 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 4 

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Ydeevnedeklarationen skal indgives på 
det eller de sprog, der kræves af den 
medlemsstat, hvor varen gøres 
tilgængelig.

udgår

Or.de

Begrundelse

I et harmoniseret marked må sprogbrugen ikke føre til forhindringer. Formålet med 
udeladelsen er at inddrage små og mellemstore virksomheder mere effektivt og navnlig mere 
omkostningseffektiv gennem ændringerne af forordningerne.

Ændringsforslag 113
Lara Comi

Rådets holdning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

CE-mærkningen anbringes på de 
byggevarer, for hvilke fabrikanten har 
udarbejdet en ydeevnedeklaration i 

CE-mærkningen anbringes på de 
byggevarer, for hvilke fabrikanten har 
udarbejdet en ydeevnedeklaration i 
henhold til artikel 4, 6 og 7, 36, 37 og 38 
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henhold til artikel 4, 6 og 7. og gøre opmærksom på de forenklede 
procedurer.

Or.en

Ændringsforslag 114
Lara Comi

Rådets holdning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis fabrikanten ikke har udarbejdet en 
ydeevnedeklaration i henhold til artikel 4, 6 
og 7, anbringes CE-mærkningen ikke.

Hvis fabrikanten ikke har udarbejdet en 
ydeevnedeklaration i henhold til artikel 4, 6 
og 7, 36, 37 og 38 og gjort opmærksom på 
de forenklede procedurer, anbringes CE-
mærkningen ikke.

Or.en

Ændringsforslag 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

CE-mærkningen skal for enhver 
byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, eller for hvilken der 
er udstedt en europæisk teknisk vurdering, 
være den eneste mærkning, ved hvilken 
byggevarens overensstemmelse med den 
deklarerede ydeevne attesteres med hensyn 
til de væsentlige egenskaber, omfattet af 
den harmoniserede standard eller af den 
europæiske tekniske vurdering.

Med forbehold af artikel 5, skal CE-
mærkningen for enhver byggevare, der er 
omfattet af en harmoniseret standard, eller 
for hvilken der er udstedt en europæisk 
teknisk vurdering, være den eneste 
mærkning, ved hvilken byggevarens 
overensstemmelse med den deklarerede 
ydeevne attesteres med hensyn til de 
væsentlige egenskaber, omfattet af den 
harmoniserede standard eller af den 
europæiske tekniske vurdering.

Or.pl

Begrundelse

Følger af ændringen af artikel 5, stk. 1.
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Ændringsforslag 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne må i den forbindelse ikke 
indføre referencer og skal tilbagetrække 
alle referencer i nationale foranstaltninger 
til mærkning, der attesterer 
overensstemmelsen med den deklarerede 
ydeevne med hensyn til de væsentlige 
egenskaber, som er omfattet af en anden 
harmoniseret teknisk specifikation end CE-
mærkningen.

Medlemsstaterne må i den forbindelse ikke 
indføre referencer og skal tilbagetrække 
alle referencer i nationale foranstaltninger 
til mærkning, der attesterer 
overensstemmelsen med den deklarerede 
ydeevne med hensyn til de væsentlige 
egenskaber, som er omfattet af en anden 
harmoniseret teknisk specifikation og 
påkrævet i henhold til bestemmelser, der 
er udstedt i medfør af artikel 3, stk. 3, i 
denne forordning, end CE-mærkningen.

Or.pl

Begrundelse

Følger af ændringen af artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 117
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne må i den forbindelse ikke 
indføre referencer og skal tilbagetrække 
alle referencer i nationale foranstaltninger 
til mærkning, der attesterer 
overensstemmelsen med den deklarerede 
ydeevne med hensyn til de væsentlige 
egenskaber, som er omfattet af en anden 
harmoniseret teknisk specifikation end 
CE-mærkningen.

Medlemsstaterne må i den forbindelse ikke 
indføre referencer og skal tilbagetrække 
alle referencer i nationale foranstaltninger 
til mærkning, der attesterer 
overensstemmelsen med den deklarerede 
ydeevne med hensyn til de væsentlige 
egenskaber, som er omfattet af en anden 
harmoniseret teknisk standard end CE-
mærkningen.
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Or.en

Begrundelse

Der er ingen sammenhæng i artikel 8, stk. 3 at kræve, at medlemsstaterne trækker 
henvisninger til nationale tiltag, som har samme indhold som de harmoniserede tekniske 
specifikationer, tilbage. Medlemsstaterne bør have lov til forsat at anvende nationale tiltag, 
der dækker varer, som der findes et europæisk vurderingsdokument for, da der ikke gælder 
nogen obligatorisk mærkning af disse varer.

Ændringsforslag 118
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 8 – stk. 6 

Rådets holdning Ændringsforslag

6. De metoder, der anvendes af 
medlemsstaterne i deres krav til 
bygværker, samt andre nationale regler 
med hensyn til byggevarers væsentlige 
egenskaber, skal være i overensstemmelse 
med harmoniserede tekniske 
specifikationer.

6. De metoder, der anvendes af 
medlemsstaterne i deres krav til 
bygværker, samt andre nationale regler 
med hensyn til byggevarers væsentlige 
egenskaber, skal være i overensstemmelse 
med harmoniserede standarder.

Or.en

Begrundelse

En henvisning til harmoniserede tekniske specifikationer kan føre til en misfortolkning ved i 
praksis at gøre at gøre europæiske tekniske godkendelser obligatoriske, når der er udsted et 
europæisk vurderingsdokument.

Ændringsforslag 119
Catherine Stihler

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. CE-mærkningen efterfølges af de to 
sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-
mærkningen først blev anbragt, 

2. CE-mærkningen efterfølges af de to 
sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-
mærkningen først blev anbragt, 



AM\835714DA.doc 39/78 PE450.931v01-00

DA

fabrikantens navn eller 
identifikationsmærke samt registrerede 
adresse, den unikke identifikationskode for 
varens type, ydeevnedeklarationens 
referencenummer, niveauet eller klassen 
for den ydeevne, der deklareres, reference 
til den anvendte harmoniserede tekniske 
specifikation, identifikationsnummeret på 
det notificerede organ, hvis det er relevant, 
og den tilsigtede anvendelse som fastlagt i 
den anvendte harmoniserede tekniske 
specifikation.

fabrikantens navn og registrerede adresse 
samt identifikationsmærke på en sådan 
måde, at fabrikantens navn og adresse 
nemt og klart kan identificeres, den 
unikke identifikationskode for varens type, 
ydeevnedeklarationens referencenummer, 
niveauet eller klassen for den ydeevne, der 
deklareres, reference til den anvendte 
harmoniserede tekniske specifikation, 
identifikationsnummeret på det 
notificerede organ, hvis det er relevant, og 
den tilsigtede anvendelse som fastlagt i den 
anvendte harmoniserede tekniske 
specifikation.

Or.en

Begrundelse

Det vil være vanskeligt for trævareindustrien at gennemføre forordningen i dens nuværende 
udformning på grund af praktiske begrænsninger som følge af produkternes størrelse og 
egenskaber. Denne ændring vil gøre det muligt at give de samme oplysninger på en måde, 
som kan accepteres af erhvervet.

Ændringsforslag 120
Andreas Schwab

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. CE-mærkningen efterfølges af de to 
sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-
mærkningen først blev anbragt,
fabrikantens navn eller 
identifikationsmærke samt registrerede 
adresse, den unikke identifikationskode for 
varens type, ydeevnedeklarationens 
referencenummer, niveauet eller klassen 
for den ydeevne, der deklareres, reference 
til den anvendte harmoniserede tekniske 
specifikation, identifikationsnummeret på 
det notificerede organ, hvis det er relevant, 
og den tilsigtede anvendelse som fastlagt i 
den anvendte harmoniserede tekniske 

2. CE-mærkningen efterfølges af 
fabrikantens registrerede adresse, den 
unikke identifikationskode for varens type, 
ydeevnedeklarationens referencenummer, 
niveauet eller klassen for den ydeevne, der 
deklareres, reference til den anvendte 
harmoniserede tekniske specifikation, 
identifikationsnummeret på det 
notificerede organ, hvis det er relevant, og 
som minimum de tekniske oplysninger, 
der er fastlagt i den harmoniserede 
tekniske specifikation, som gør det muligt 
entydigt at identificere produktet og den 
tilsigtede anvendelse.
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specifikation.

Or.en

Begrundelse

En gentagelse af hele indholdet i ydeevnedeklarationen pålægger små og mellemstore 
virksomheder bureaukratiske byrder og omkostninger uden nogen merværdi. Oplysningerne 
på produktet skal give mening og bør derfor begrænses til de nødvendige oplysninger til at 
produktet og den tilsigtede anvendelse kan identificeres.

Ændringsforslag 121
Eija-Riitta Korhola

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. CE-mærkningen efterfølges af de to 
sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-
mærkningen først blev anbragt, 
fabrikantens navn eller 
identifikationsmærke samt registrerede 
adresse, den unikke identifikationskode for 
varens type, ydeevnedeklarationens 
referencenummer, niveauet eller klassen 
for den ydeevne, der deklareres, reference 
til den anvendte harmoniserede tekniske 
specifikation, identifikationsnummeret på 
det notificerede organ, hvis det er 
relevant, og den tilsigtede anvendelse som 
fastlagt i den anvendte harmoniserede 
tekniske specifikation.

2. CE-mærkningen efterfølges af de to 
sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-
mærkningen først blev anbragt, 
fabrikantens navn eller 
identifikationsmærke samt registrerede 
adresse, den unikke identifikationskode for 
varens type, reference til den anvendte 
harmoniserede tekniske specifikation, og 
adressen på det websted hvor 
ydeevnedeklarationen kan konsulteres.

Or.en

Begrundelse

Kun uundværlige oplysninger til identifikation af varen og dens anvendelse bør fysisk følge 
varen af hensyn til anvendelsen og monteringen af den. De kan suppleres med adressen på det 
websted, hvor den fulde ydeevnedeklaration kan konsulteres.
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Ændringsforslag 122
Hans-Peter Mayer

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. CE-mærkningen efterfølges af de to 
sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-
mærkningen først blev anbragt, 
fabrikantens navn eller 
identifikationsmærke samt registrerede 
adresse, den unikke identifikationskode for 
varens type, ydeevnedeklarationens 
referencenummer, niveauet eller klassen 
for den ydeevne, der deklareres, reference 
til den anvendte harmoniserede tekniske 
specifikation, identifikationsnummeret på 
det notificerede organ, hvis det er relevant, 
og den tilsigtede anvendelse som fastlagt i 
den anvendte harmoniserede tekniske 
specifikation.

2. CE-mærkningen efterfølges af de to 
sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-
mærkningen først blev anbragt, 
fabrikantens navn eller 
identifikationsmærke samt registrerede 
adresse, den unikke identifikationskode for 
varens type, reference til den anvendte 
harmoniserede tekniske specifikation, 
identifikationsnummeret på det 
notificerede organ, hvis det er relevant, og 
den tilsigtede anvendelse som fastlagt i den 
anvendte harmoniserede tekniske 
specifikation, samt adressen på det 
websted, hvor ydeevnedeklarationen kan 
konsulteres.

Or.de

Begrundelse

Kun de vigtigste oplysninger skal angives på dokumentet. Det kan derefter suppleres med en 
henvisning til webstedet og hvilke yderligere oplysninger, der kan findes der.

Ændringsforslag 123
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. CE-mærkningen efterfølges af de to 
sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-
mærkningen først blev anbragt, 
fabrikantens navn eller 
identifikationsmærke samt registrerede 
adresse, den unikke identifikationskode for 
varens type, ydeevnedeklarationens 
referencenummer, niveauet eller klassen 

2. CE-mærkningen efterfølges af de to 
sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-
mærkningen først blev anbragt, 
fabrikantens navn eller 
identifikationsmærke samt registrerede 
adresse, den unikke identifikationskode for 
varens type, ydeevnedeklarationens 
referencenummer, niveauet eller klassen 
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for den ydeevne, der deklareres, reference 
til den anvendte harmoniserede tekniske 
specifikation, identifikationsnummeret på 
det notificerede organ, hvis det er relevant, 
og den tilsigtede anvendelse som fastlagt i 
den anvendte harmoniserede tekniske 
specifikation.

for den ydeevne, der deklareres, reference 
til den anvendte harmoniserede tekniske 
specifikation, identifikationsnummeret på 
det notificerede organ, hvis det er relevant, 
og tekniske oplysninger, som gør det 
muligt klart at identificere varen og den
tilsigtede anvendelse.

Or.en

Begrundelse

De ledsagende oplysninger til CE-mærkningen skal være så få som muligt, da det er 
bekosteligt og, besværligt og vanskeliggør fremstilling, oplagring og distribution af varerne 
med det relevante mærke og den krævede dokumentation. Problemet med at styre de 
forskellige former for oplysninger på forskellige sprog må heller ikke undervurderes. Disse 
oplysninger skal begrænses til de mest nødvendige og skal være forståelige og anvendelse på 
byggepladsen.

Ændringsforslag 124
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt) 

Rådets holdning Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne benytter eksisterende 
mekanismer for at sikre en korrekt 
anvendelse af CE-mærkningsordningen 
og tager passende skridt i tilfælde af 
ukorrekt anvendelse af mærkningen 
Sanktionerne skal stå i forhold til 
overtrædelsen og være tilstrækkeligt 
afskrækkende til at forhindre ukorrekt 
anvendelse. 

Or.en

Ændringsforslag 125
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt) 
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Rådets holdning Ændringsforslag

3a. Produktkontaktpunkter for byggeriet 
skal være uafhængige af organer eller 
organisationer, der er inddraget i 
proceduren for opnåelse af CE-mærket.
Dette udelukker imidlertid oprettelsen af 
et nyt organ til at lette denne opgave.

Or.en

Ændringsforslag 126
Cristian Silviu Buşoi

Rådets holdning
Artikel 11 – stk. 8 a (nyt) 

Rådets holdning Ændringsforslag

8a. Når fabrikanter bringer byggevarer i 
omsætning, skal de sikre, at de er 
udformet og fremstillet i 
overensstemmelse med de i denne 
forordning indeholdte krav og de 
gældende grundlæggende krav til 
bygværker og med de afgørende 
egenskaber, der er relevante for 
byggevarens tilsigtede anvendelse eller 
anvendelser.

Or.en

Begrundelse

Bestemmelsen der er taget fra afgørelse 768/2008. Forslaget gentager og understreger 
hovedformålet med forordningen som indeholdt i artiklen 1 om forordningens genstand. Vi 
anser det for vigtigt at supplere teksten fra NLF med særlige elementer i denne forordning.

Ændringsforslag 127
Cristian Silviu Buşoi

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1
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Rådets holdning Ændringsforslag

2. Før de bringer en byggevare i 
omsætning, sikrer importørerne, at 
vurderingen og kontrollen af ydeevnens 
konstans er blevet udført af fabrikanten. De 
sikrer, at fabrikanten har udarbejdet den 
tekniske dokumentation, der er omhandlet i 
artikel 11, stk. 1, andet afsnit, og 
ydeevnedeklarationen i henhold til 
artikel 4, 6 og 7. De sikrer også, at varen, 
hvor det kræves, er forsynet med CE-
mærkning, at varen er ledsaget af den
krævede dokumentation, og at fabrikanten 
har opfyldt kravene i artikel 11, stk. 4 og 5.

2. Før de bringer en byggevare i 
omsætning, sikrer importørerne, at 
vurderingen og kontrollen af ydeevnens 
konstans er blevet udført af fabrikanten i 
overensstemmelse med de gældende 
grundlæggende krav til bygværker og med 
de væsentlige egenskaber, der er relevante 
for varens tilsigtede anvendelse. De sikrer, 
at fabrikanten har udarbejdet den tekniske 
dokumentation, der er omhandlet i 
artikel 11, stk. 1, andet afsnit, og 
ydeevnedeklarationen i henhold til 
artikel 4, 6 og 7. De sikrer også, at varen, 
hvor det kræves, er forsynet med CE-
mærkning, at varen er ledsaget af den 
krævede dokumentation, og at fabrikanten 
har opfyldt kravene i artikel 11, stk. 4 og 5.

Or.en

Begrundelse

Bestemmelsen der er taget fra afgørelse 768/2008. Forslaget gentager og understreger 
hovedformålet med forordningen som indeholdt i artiklen 1 om forordningens genstand. Vi 
anser det for vigtigt at supplere teksten fra NLF med særlige elementer i denne forordning

Ændringsforslag 128
Cristian Silviu Buşoi

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis en importør finder eller har grund til 
at tro, at en byggevare ikke er i 
overensstemmelse med 
ydeevnedeklarationen eller ikke overholder 
andre gældende krav i denne forordning, 
bringer importøren ikke denne byggevare i 
omsætning, før den opfylder den 
medfølgende ydeevnedeklaration og 
overholder andre gældende krav i denne 
forordning eller ydeevnedeklarationen er 
rettet. Derudover skal importøren, når 

Hvis en importør finder eller har grund til 
at tro, at en byggevare ikke er i 
overensstemmelse med 
ydeevnedeklarationen eller ikke overholder 
andre gældende krav i denne forordning, 
navnlig dem, der vedrører væsentlige 
egenskaber, der er relevante for varens 
erklærede tilsigtede anvendelse eller 
anvendelser, bringer importøren ikke 
denne byggevare i omsætning, før den 
opfylder den medfølgende 
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byggevaren udgør en risiko, underrette 
fabrikanten samt 
markedsovervågningsmyndighederne 
herom.

ydeevnedeklaration og overholder andre 
gældende krav i denne forordning eller 
ydeevnedeklarationen er rettet.Derudover 
skal importøren, når byggevaren udgør en 
risiko, underrette fabrikanten samt 
markedsovervågningsmyndighederne 
herom.

Or.en

Begrundelse

Der er nødvendigt at deklarere væsentlige egenskaber i overensstemmelse med artikel 5, stk. 
3, og importørerne bør navnlig være opmærksomme på denne opgave.

Ændringsforslag 129
Cristian Silviu Buşoi

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis en distributør finder eller har grund til 
at tro, at en byggevare ikke er i 
overensstemmelse med 
ydeevnedeklarationen eller ikke overholder 
andre gældende krav i denne forordning, 
gør distributøren ikke varen tilgængelig på 
markedet, før den opfylder den 
medfølgende ydeevnedeklaration og 
overholder andre gældende krav i denne 
forordning eller ydeevnedeklarationen er 
rettet. Endvidere skal distributøren, når 
varen udgør en risiko, underrette 
fabrikanten eller importøren herom samt 
markedsovervågningsmyndighederne.

Hvis en importør finder eller har grund til 
at tro, at en byggevare ikke er i 
overensstemmelse med 
ydeevnedeklarationen eller ikke overholder 
andre gældende krav i denne forordning, 
navnlig dem, der vedrører væsentlige 
egenskaber, der er relevante for varens 
erklærede tilsigtede anvendelse eller 
anvendelser, bringer importøren ikke 
denne byggevare i omsætning, før den 
opfylder den medfølgende 
ydeevnedeklaration og overholder andre 
gældende krav i denne forordning eller 
ydeevnedeklarationen er rettet.Derudover 
skal importøren, når byggevaren udgør en 
risiko, underrette fabrikanten samt 
markedsovervågningsmyndighederne 
herom.

Or.en
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Begrundelse

Der er nødvendigt at deklarere væsentlige egenskaber i overensstemmelse med artikel 5, stk. 
3, og importørerne bør navnlig være opmærksomme på denne opgave.

Ændringsforslag 130
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt) 

Rådets holdning Ændringsforslag

1a. De europæiske 
standardiseringsorganer skal lette de små 
og mellemstore virksomheders adgang til 
standardisering og tilstræbe en situation, 
hvor ingen kategori af interessenter er 
repræsenteret med mere end 25 % af 
medlemmerne af et teknisk udvalg og/eller 
en arbejdsgruppe.

Or.en

Begrundelse

Certain interest groups, and in particular certifiers are over represented in the European 
Technical Committees, even though they are partial to the issue as they elaborate the 
standards and testing procedures that they will themselves apply as part of a payable service 
to the product manufacturers. It is therefore essential to ensure that no single group is 
overrepresented in order to guarantee the impartiality of European standardisation. SMEs 
are generally underrepresented. It is important that European standardisation bodies ensure 
the participation of SMEs and facilitate their access to Technical Committees.

Ændringsforslag 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Efter anmodning om en europæisk 
teknisk vurdering fra en fabrikant 
udarbejdes og vedtages et europæisk 

1. Efter anmodning om en europæisk 
teknisk vurdering fra en fabrikant 
udarbejdes og vedtages et europæisk 
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vurderingsdokument af organisationen af 
tekniske vurderingsorganer for enhver 
byggevare, der ikke eller kun delvis er 
omfattet af en harmoniseret standard, og 
hvis ydeevne ikke kan vurderes fuldt ud i 
forhold til dens væsentlige egenskaber i 
henhold til en eksisterende harmoniseret 
standard, bl.a. fordi:

vurderingsdokument af organisationen af 
tekniske vurderingsorganer for enhver 
innovativ byggevare.

Or.pl

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 2.

Ændringsforslag 132
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt) 

Rådets holdning Ændringsforslag

1a. De europæiske vurderingsorganer, jf. 
artikel 31, stk. 1, har følgende opgaver i 
forbindelse med allerede eksisterende 
europæiske vurderingsdokumenter:
a) ajourføring i overensstemmelse med 
den seneste udvikling med 
hensigtsmæssige mellemrum;
b) kombinering af europæiske 
vurderingsdokumenter, der er etableret 
for et enkelt produkt til et nyt europæisk 
vurderingsdokument, der dækker en hel 
produktgruppe.

Or.de

Begrundelse

Formålet med den foreslåede tilføjelse er at gøre forslaget mere praktisk og øge sikkerheden.
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Ændringsforslag 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a 

Rådets holdning Ændringsforslag

a) varen ikke henhører under en 
eksisterende harmoniseret standards 
anvendelsesområde

udgår

Or.pl

Begrundelse

Jf. ændringen af artikel 19, stk. 1.

Ændringsforslag 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b 

Rådets holdning Ændringsforslag

b) den vurderingsmetode, der er fastsat i 
den harmoniserede standard, ikke er 
egnet for mindst én af varens væsentlige 
egenskaber, eller 

udgår

Or.pl

Begrundelse

Jf. ændringen af artikel 19, stk. 1.

Ændringsforslag 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 19 – stk. 1 – litra c 
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Rådets holdning Ændringsforslag

c) den harmoniserede standard ikke 
angiver nogen vurderingsmetode i forhold 
til mindst én af den pågældende vares 
væsentlige egenskaber.

udgår

Or.pl

Begrundelse

Jf. ændringen af artikel 19, stk. 1.

Ændringsforslag 136
Hans-Peter Mayer

Rådets holdning
Artikel 19 – stk. 3 

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 60 vedtage delegerede 
retsakter om ændring af bilag II og 
fastsætte supplerende procedureregler for 
udvikling og vedtagelse af et europæisk 
vurderingsdokument.

udgår

Or.de

Begrundelse

Det vil være for vidtgående at tillade vedtagelsen af yderligere procedureregler gennem 
komitologiproceduren. Den første halvdel af sætningen giver for stor margin i den retning..
Bilag II indeholder klare bestemmelser om udformningen af det europæiske 
vurderingsdokument. Disse bestemmelser skal ikke udvides eller gøre endnu mere omfattende.
Hvis det skulle blive nødvendigt at gøre det alligevel vil det indebære væsentlige kendetegn.

Ændringsforslag 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)
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Rådets holdning Ændringsforslag

1a. Der skal udstedes europæiske 
vurderinger for innovative byggevarer.

Or.pl

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 2, hvorved der indføjes en definition på 
"innovativ vare".

Ændringsforslag 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 26 – stk. 1 b (nyt) 

Rådets holdning Ændringsforslag

1b. Hvis den europæiske tekniske 
vurdering ikke er erstattet af en 
harmoniseret standard, og fabrikanten af 
den pågældende byggevare ikke foretager 
væsentlige ændringer, som ændrer dens 
kendetegn, forlænges den europæiske 
tekniske vurdering automatisk og vil være 
gyldig, indtil der offentliggøres en 
harmoniseret standard, eller fabrikanten 
foretager væsentlige ændringer i varen og 
ansøger om en ny europæisk teknisk 
vurdering.

Or.pl

Begrundelse

Der er ingen grund til at den tekniske vurdering udløber, hvis der ikke foretages ændringer i 
en vare, hvilket ville tvinge fabrikanten til at gå igennem den samme procedure igen og 
yderligere øge omkostningerne ved at opnå en teknisk vurdering. Denne ændring vil 
fremskynde udarbejdelsen af en harmoniseret standard.
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Ændringsforslag 139
Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 26 – stk. 3 a (nyt) 

Rådets holdning Ændringsforslag

3a. Gyldighedsperioden for en europæisk 
teknisk vurdering er begrænset til fem år.
Efter udløbet af denne periode kan 
fabrikanten ansøge organisationen af 
tekniske vurderingsorganer, jf. artikel 
31,stk. 1, om en forlængelse af den 
europæiske tekniske 
vurderingsorganisation. Den tekniske 
vurderingsorganer vurderer om den 
europæiske vurdering er i 
overensstemmelse med det europæiske 
vurderingsdokument..

Or.en

Ændringsforslag 140
Eija-Riitta Korhola

Rådets holdning
Artikel 27 – stk. 5 – afsnit 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Når Kommissionen ikke fastsætter 
sådanne betingelser, kan de fastsættes af 
de europæiske standardiseringsorganer i 
harmoniserede standarder på grundlag af 
et revideret mandat.

udgår

Or.en

Begrundelse

Den nuværende praksis, hvor utestede CWFT-afgørelser foretages af Kommissionen fungerer 
godt. Hvis denne beslutningsmyndighed blev overdraget til standardiseringsorganerne med et 
bestemt mandat, vil de tekniske udvalg sandsynligvis begynde at konkurrere om, hvor langt 
praksis med ikke at teste kan strækkes.
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Ændringsforslag 141
Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 31 – stk. 4 – afsnit 1 – litra f a (nyt) 

Rådets holdning Ændringsforslag

fa) anvende arbejdsgrupper, som 
repræsenterer alle interesserede parter, i 
forbindelse med udførelsen af deres 
opgaver.

Or.en

Ændringsforslag 142
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 36 

Rådets holdning Ændringsforslag

Anvendelse af specifik teknisk 
dokumentation

Anvendelse af forenklede procedurer

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.
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Ændringsforslag 143
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 36 – stk. 1 – indledning 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Ved bestemmelsen af varetypen, kan en 
fabrikant erstatte typeprøvningen eller 
typeberegningen med specifik teknisk 
dokumentation, der påviser at:

udgår

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.

Ændringsforslag 144
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a 

Rådets holdning Ændringsforslag

a) byggevaren, for så vidt angår en eller 
flere væsentlige egenskaber af den 
byggevare, han bringer i omsætning, anses 
for at opfylde et bestemt ydeevneniveau 
eller en bestemt ydeevneklasse uden 
prøvning eller beregning, eller uden 
yderligere prøvning og beregning, i 
overensstemmelse med de betingelser, der 
er fastsat i de relevante harmoniserede 
tekniske specifikationer eller i en 

a) I overensstemmelse med de betingelser, 
der er fastsat i de relevante harmoniserede 
tekniske specifikationer eller i en 
beslutning fra Kommissionen kan 
fabrikanten for så vidt angår en eller flere 
væsentlige egenskaber af den byggevare, 
han bringer i omsætning, erklære at varen
anses for at opfylde et bestemt 
ydeevneniveau eller en bestemt 
ydeevneklasse uden prøvning eller 
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beslutning fra Kommissionen, beregning. Opfyldelsen af disse betingelser 
skal dokumenteres på behørig vis;

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.

Ændringsforslag 145
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 36 – stk. 1 – litra b 

Rådets holdning Ændringsforslag

b) den byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, og som fabrikanten 
bringer i omsætning, svarer til varetypen 
for en anden byggevare, der er fremstillet 
af en anden fabrikant og allerede er prøvet 
i overensstemmelse med den relevante 
harmoniserede standard. Når disse 
betingelser er opfyldt, er fabrikanten 
berettiget til at deklarere en ydeevne 
svarende til alle eller en del af 
prøvningsresultaterne for denne anden 
vare. Fabrikanten må først anvende 
prøvningsresultater opnået af en anden 
fabrikant efter at have fået tilladelse hertil 
af den pågældende fabrikant, som forbliver 
ansvarlig for prøvningsresultaternes 
nøjagtighed, pålidelighed og stabilitet, 

b) den byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, og som fabrikanten 
bringer i omsætning, svarer til varetypen 
for en anden byggevare, der er fremstillet 
af en anden fabrikant og allerede er prøvet 
i overensstemmelse med den relevante 
harmoniserede standard. Når disse 
betingelser er opfyldt, er fabrikanten 
berettiget til at deklarere en ydeevne 
svarende til alle eller en del af 
prøvningsresultaterne for denne anden 
vare. Opfyldelsen af disse betingelser skal 
dokumenteres på behørig vis. Fabrikanten 
må først anvende prøvningsresultater 
opnået af en anden fabrikant, efter at have 
fået tilladelse hertil af den pågældende 
fabrikant, som forbliver ansvarlig for 
prøvningsresultaternes nøjagtighed, 
pålidelighed og stabilitet; 



AM\835714DA.doc 55/78 PE450.931v01-00

DA

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.

Ændringsforslag 146
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 36 – stk. 1 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) den byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret teknisk specifikation, og som 
fabrikanten bringer i omsætning, er et 
system bestående af komponenter, som 
fabrikanten samler ved nøje at følge 
præcise anvisninger fra leverandøren af et 
sådant system eller en komponent heri, 
som allerede har ladet systemet eller 
komponenten prøve for en eller flere af 
dets/dens væsentlige egenskaber i 
overensstemmelse med den relevante 
harmoniserede tekniske specifikation. Når 
disse betingelser er opfyldt, er fabrikanten 
berettiget til at deklarere en ydeevne 
svarende til alle eller en del af 
prøvningsresultaterne for det system eller 
den komponent, der er blevet leveret til 
ham. Fabrikanten må først anvende 
prøvningsresultater opnået af en anden 
fabrikant eller systemleverandør efter at 
have fået tilladelse hertil af den 
pågældende fabrikant eller 
systemleverandør, som forbliver ansvarlig 

c) den byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret teknisk specifikation, og som 
fabrikanten bringer i omsætning, er et 
system bestående af komponenter, som 
fabrikanten samler ved nøje at følge 
præcise anvisninger fra leverandøren af et 
sådant system eller en komponent heri, 
som allerede har ladet systemet eller 
komponenten prøve for en eller flere af 
dets/dens væsentlige egenskaber i 
overensstemmelse med den relevante 
harmoniserede tekniske specifikation.Når 
disse betingelser er opfyldt, er fabrikanten 
berettiget til at deklarere en ydeevne 
svarende til alle eller en del af 
prøvningsresultaterne for det system eller 
den komponent, der er blevet leveret til 
ham. Opfyldelsen af disse betingelser skal 
dokumenteres på behørig vis.Fabrikanten 
må først anvende prøvningsresultater 
opnået af en anden fabrikant eller 
systemleverandør efter at have fået 
tilladelse hertil af den pågældende 
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for prøvningsresultaternes nøjagtighed, 
pålidelighed og stabilitet.

fabrikant eller systemleverandør, som 
forbliver ansvarlig for 
prøvningsresultaternes nøjagtighed, 
pålidelighed og stabilitet

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.

Ændringsforslag 147
Andreas Schwab

Rådets holdning
Artikel 36 – stk. 1 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) den byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret teknisk specifikation, og som 
fabrikanten bringer i omsætning, er et 
system bestående af komponenter, som 
fabrikanten samler ved nøje at følge 
præcise anvisninger fra leverandøren af et 
sådant system eller en komponent heri, 
som allerede har ladet systemet eller 
komponenten prøve for en eller flere af 
dets/dens væsentlige egenskaber i 
overensstemmelse med den relevante 
harmoniserede tekniske specifikation. Når 
disse betingelser er opfyldt, er fabrikanten 
berettiget til at deklarere en ydeevne 
svarende til alle eller en del af 
prøvningsresultaterne for det system eller 
den komponent, der er blevet leveret til 

c) den byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, og som fabrikanten 
bringer i omsætning, er et system 
bestående af komponenter, som fabrikanten 
samler ved nøje at følge præcise 
anvisninger fra leverandøren af et sådant 
system eller en komponent heri, som 
allerede har ladet systemet eller 
komponenten prøve for en eller flere af 
dets/dens væsentlige egenskaber i 
overensstemmelse med den relevante 
harmoniserede standard. Når disse 
betingelser er opfyldt, er fabrikanten 
berettiget til at deklarere en ydeevne 
svarende til alle eller en del af 
prøvningsresultaterne for det system eller 
den komponent, der er blevet leveret til 
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ham. Fabrikanten må først anvende 
prøvningsresultater opnået af en anden 
fabrikant eller systemleverandør efter at 
have fået tilladelse hertil af den 
pågældende fabrikant eller 
systemleverandør, som forbliver ansvarlig 
for prøvningsresultaternes nøjagtighed, 
pålidelighed og stabilitet.

ham. Fabrikanten må først anvende 
prøvningsresultater opnået af en anden 
fabrikant eller systemleverandør efter at 
have fået tilladelse hertil af den 
pågældende fabrikant eller 
systemleverandør, som forbliver ansvarlig 
for prøvningsresultaternes nøjagtighed, 
pålidelighed og stabilitet.

Or.de

Ændringsforslag 148
Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 36 – stk. 1 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) den byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret teknisk specifikation, og som 
fabrikanten bringer i omsætning, er et 
system bestående af komponenter, som 
fabrikanten samler ved nøje at følge 
præcise anvisninger fra leverandøren af et 
sådant system eller en komponent heri, 
som allerede har ladet systemet eller 
komponenten prøve for en eller flere af 
dets/dens væsentlige egenskaber i 
overensstemmelse med den relevante 
harmoniserede tekniske specifikation. Når 
disse betingelser er opfyldt, er fabrikanten 
berettiget til at deklarere en ydeevne 
svarende til alle eller en del af 
prøvningsresultaterne for det system eller 
den komponent, der er blevet leveret til 
ham. Fabrikanten må først anvende 
prøvningsresultater opnået af en anden 
fabrikant eller systemleverandør efter at 
have fået tilladelse hertil af den 
pågældende fabrikant eller 
systemleverandør, som forbliver ansvarlig 
for prøvningsresultaternes nøjagtighed, 
pålidelighed og stabilitet.

c) den byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, og som fabrikanten 
bringer i omsætning, er et system 
bestående af komponenter, som fabrikanten 
samler ved nøje at følge præcise 
anvisninger fra leverandøren af et sådant 
system eller en komponent heri, som 
allerede har ladet systemet eller 
komponenten prøve for en eller flere af 
dets/dens væsentlige egenskaber i 
overensstemmelse med den relevante 
harmoniserede standard. Når disse 
betingelser er opfyldt, er fabrikanten 
berettiget til at deklarere en ydeevne 
svarende til alle eller en del af 
prøvningsresultaterne for det system eller 
den komponent, der er blevet leveret til 
ham. Fabrikanten må først anvende 
prøvningsresultater opnået af en anden 
fabrikant eller systemleverandør efter at 
have fået tilladelse hertil af den 
pågældende fabrikant eller 
systemleverandør, som forbliver ansvarlig 
for prøvningsresultaternes nøjagtighed, 
pålidelighed og stabilitet.

Or.en
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Ændringsforslag 149
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 36 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede byggevare 
tilhører en familie af byggevarer, for hvilke 
det gældende system for vurdering og 
kontrol af ydeevnens konstans er system 
1+ eller 1 som fastsat i bilag V, skal den 
specifikke tekniske dokumentation 
kontrolleres af et notificeret 
produktcertificeringsorgan som omhandlet 
i bilag V.

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede byggevare 
tilhører en familie af byggevarer, for hvilke 
det gældende system for vurdering og 
kontrol af ydeevnens konstans er system 
1+ eller 1 som fastsat i bilag V, skal den i 
stk. 1 omhandlede dokumentation 
kontrolleres af et notificeret 
produktcertificeringsorgan som omhandlet 
i bilag V.

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.

Ændringsforslag 150
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 37 

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 37
Mikrovirksomheders anvendelse af 

forenklede procedurer
udgår
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Mikrovirksomheder, som fremstiller 
byggevarer, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, kan erstatte 
bestemmelsen af varetypen på grundlag af 
typeprøvning for de gældende systemer 3 
og 4 som fastsat i bilag V ved hjælp af 
andre metoder end dem, der er indeholdt i 
den gældende harmoniserede standard. 
Disse fabrikanter kan også behandle 
byggevarer, på hvilke system 3 finder 
anvendelse, i overensstemmelse med 
bestemmelserne for system 4. Hvis en 
fabrikant anvender disse forenklede 
procedurer, skal vedkommende med en 
specifik teknisk dokumentation påvise, at 
byggevaren opfylder gældende krav.

Or.de

Begrundelse

Formålet med den foreslåede udeladelse er at sikre fair konkurrence og undgå 
sikkerhedsrisici. De varer, der er omfattet af denne bestemmelse, må på ingen måde ligestilles 
med de vare, der er omfattet af artikel 3-6. og resultatet vil blive konkurrenceforvridning, 
muligvis usikre bygninger og problemer med markedstilsynet. Der er taget tilstrækkeligt 
hensyn til mikrovirksomheder i artikel 5.

Ændringsforslag 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Artikel 37 – stk. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

Mikrovirksomheder, som fremstiller 
byggevarer, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, kan erstatte 
bestemmelsen af varetypen på grundlag af 
typeprøvning for de gældende systemer 3 
og 4 som fastsat i bilag V ved hjælp af 
andre metoder end dem, der er indeholdt i 
den gældende harmoniserede standard. 
Disse fabrikanter kan også behandle 
byggevarer, på hvilke system 3 finder 
anvendelse, i overensstemmelse med 

udgår
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bestemmelserne for system 4. Hvis en 
fabrikant anvender disse forenklede 
procedurer, skal vedkommende med en 
specifik teknisk dokumentation påvise, at 
byggevaren opfylder gældende krav.

Or.pl

Ændringsforslag 152
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 37 – stk. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

Mikrovirksomheder, som fremstiller 
byggevarer, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, kan erstatte 
bestemmelsen af varetypen på grundlag af 
typeprøvning for de gældende systemer 3 
og 4 som fastsat i bilag V ved hjælp af 
andre metoder end dem, der er indeholdt i 
den gældende harmoniserede standard. 
Disse fabrikanter kan også behandle 
byggevarer, på hvilke system 3 finder 
anvendelse, i overensstemmelse med 
bestemmelserne for system 4. Hvis en 
fabrikant anvender disse forenklede 
procedurer, skal vedkommende med en 
specifik teknisk dokumentation påvise, at 
byggevaren opfylder gældende krav.

Mikrovirksomheder, som fremstiller 
byggevarer, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, kan erstatte 
bestemmelsen af varetypen på grundlag af 
typeprøvning for de gældende systemer 3 
og 4 som fastsat i bilag V ved hjælp af 
andre metoder end dem, der er indeholdt i 
den gældende harmoniserede standard på 
de deri indeholdte betingelser. Disse 
fabrikanter kan også behandle byggevarer, 
på hvilke system 3 finder anvendelse, i 
overensstemmelse med bestemmelserne for 
system 4. Hvis en fabrikant anvender disse 
forenklede procedurer, skal vedkommende 
med en specifik teknisk dokumentation 
påvise, at byggevaren opfylder gældende 
krav, og at den anvendte procedure er 
ligeværdig med den i den harmoniserede 
tekniske specifikation foreskrevne 
procedure.

Or.de

Begrundelse

Kommissionen har i sin udtalelse om rådets fælles holdning med rette påpege en vis 
manglende sammenhæng i formuleringen af bestemmelserne om af den specifikke tekniske 
dokumentation. Ændringen tilsigter at fjerne denne manglende sammenhæng og sikre, at 
varer, der deklareresved hjælp af den specifikke tekniske dokumentationsvarer til CE-
mærkede varer.
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Ændringsforslag 153
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 37 – stk. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

Mikrovirksomheder, som fremstiller 
byggevarer, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, kan erstatte 
bestemmelsen af varetypen på grundlag af 
typeprøvning for de gældende systemer 3 
og 4 som fastsat i bilag V ved hjælp af 
andre metoder end dem, der er indeholdt i 
den gældende harmoniserede standard. 
Disse fabrikanter kan også behandle 
byggevarer, på hvilke system 3 finder 
anvendelse, i overensstemmelse med 
bestemmelserne for system 4. Hvis en 
fabrikant anvender disse forenklede 
procedurer, skal vedkommende med en 
specifik teknisk dokumentation påvise, at 
byggevaren opfylder gældende krav.

Mikrovirksomheder, som fremstiller 
byggevarer, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, kan erstatte 
bestemmelsen af varetypen på grundlag af 
typeprøvning for de gældende systemer 3 
og 4 som fastsat i bilag V ved hjælp af 
andre metoder end dem, der er indeholdt i 
den gældende harmoniserede standard. 
Disse fabrikanter kan også behandle 
byggevarer, på hvilke system 3 finder 
anvendelse, i overensstemmelse med 
bestemmelserne for system 4. Hvis en 
fabrikant anvender disse forenklede 
procedurer, skal vedkommende med 
hensigtsmæssig dokumentation påvise, at 
disse betingelser er opfyldt, og at
byggevaren opfylder gældende krav.

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.



PE450.931v01-00 62/78 AM\835714DA.doc

DA

Ændringsforslag 154
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 38 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. For byggevarer, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, og som fremstilles 
individuelt eller efter mål uden for serie 
for at opfylde en bestemt ordre, og som er 
monteret i et enkelt identificeret bygværk, 
kan fabrikanten erstatte 
ydeevnevurderingen under det gældende 
system, jf. bilag V, med specifik teknisk 
dokumentation, der viser, at varen 
opfylder de gældende krav.

udgår

Or.de

Begrundelse

Ændringen tilsigter at klargøre, at små og mellemstore virksomheder er omfattet af 
forordningen, og at forhindre konkurrenceforvridning. Bestemmelsen er allerede indeholdt i 
artikel 5, idet den eneste forskel er, at artikel 5-varer ikke er CE-mærkede. Forordningen 
indeholder her en bestemmelse, som er i modstrid med almindelig praksis, og som vil medføre 
både administrative byrder og omkostninger til sagkyndige uden på nogen måde at forbedre 
sikkerheden.

Ændringsforslag 155
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 38 – stk. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. For byggevarer, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, og som fremstilles 
individuelt eller efter mål uden for serie for 
at opfylde en bestemt ordre, og som er 
monteret i et enkelt identificeret bygværk, 
kan fabrikanten erstatte 
ydeevnevurderingen under det gældende 
system, jf. bilag V, med specifik teknisk 
dokumentation, der viser, at varen opfylder 

1. For byggevarer, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, og som fremstilles 
individuelt eller efter mål uden for serie for 
at opfylde en bestemt ordre, og som er 
monteret i et enkelt identificeret bygværk, 
kan fabrikanten erstatte 
ydeevnevurderingen under det gældende 
system, jf. bilag V, med specifik teknisk 
dokumentation, der viser, at varen opfylder 
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de gældende krav. de gældende krav, og at den anvendte 
procedure er ligeværdig med den i den 
harmoniserede tekniske specifikation 
foreskrevne procedure.

Or.de

Begrundelse

Kommissionen har i sin udtalelse om rådets fælles holdning med rette påpege en vis 
manglende sammenhæng i formuleringen af bestemmelserne om af den specifikke tekniske 
dokumentation. Ændringen tilsigter at fjerne denne manglende sammenhæng og sikre, at 
varer, der deklareresved hjælp af den specifikke tekniske dokumentationsvarer til CE-
mærkede varer.

Ændringsforslag 156
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 38 – stk. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. For byggevarer, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, og som fremstilles 
individuelt eller efter mål uden for serie for 
at opfylde en bestemt ordre, og som er 
monteret i et enkelt identificeret bygværk, 
kan fabrikanten erstatte 
ydeevnevurderingen under det gældende 
system, jf. bilag V, med specifik teknisk 
dokumentation, der viser, at varen opfylder 
de gældende krav.

1. For byggevarer, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, og som fremstilles 
individuelt eller efter mål uden for serie for 
at opfylde en bestemt ordre, og som er 
monteret i et enkelt identificeret bygværk, 
kan fabrikanten erstatte 
ydeevnevurderingen under det gældende 
system, jf. bilag V, med hensigtsmæssig
dokumentation, der viser, at disse 
betingelser er opfyldt, og at varen opfylder 
de gældende krav.

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
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hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.

Ændringsforslag 157
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 38 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede byggevare 
tilhører en familie af byggevarer, for 
hvilke det gældende system for vurdering 
og kontrol af ydeevnens konstans er 
system 1+ eller 1 som fastsat i bilag V, 
skal den specifikke tekniske 
dokumentation kontrolleres af et 
notificeret produktcertificeringsorgan 
som omhandlet i bilag V.

udgår

Or.de

Begrundelse

Begründung: Die vorgeschlagene Streichung dient der Klarheit der Einbeziehung von 
mittelständischen Unternehmen in die Verordnung und der Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen. Die Regelung ist bereits im Artikel 5 erfasst, mit dem einzigen 
Unterschied, dass die Produkte nach Art. 5 keine CE- Kennzeichnung tragen. Die Verordnung 
enthält hier eine Regelung, die der gängigen Praxis widerspricht und die Unternehmen 
sowohl vom bürokratischen Aufwand als auch von der fachlichen und finanziellen Belastung 
her überfordert, ohne dass damit ein Sicherheitsgewinn erzielt werden könnte.

Ændringsforslag 158
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 38 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede byggevare 
tilhører en familie af byggevarer, for hvilke 
det gældende system for vurdering og 

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede byggevare 
tilhører en familie af byggevarer, for hvilke 
det gældende system for vurdering og 



AM\835714DA.doc 65/78 PE450.931v01-00

DA

kontrol af ydeevnens konstans er system 
1+ eller 1 som fastsat i bilag V, skal den 
specifikke tekniske dokumentation 
kontrolleres af et notificeret 
produktcertificeringsorgan som omhandlet 
i bilag V.

kontrol af ydeevnens konstans er system 
1+ eller 1 som fastsat i bilag V, skal den i 
stk. 1 omhandlede dokumentation 
kontrolleres af et notificeret 
produktcertificeringsorgan som omhandlet 
i bilag V.

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.

Ændringsforslag 159
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i en af medlemsstaterne har truffet 
foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 
forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de 
har tilstrækkelig grund til at antage, at en 
byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret standard, eller som der er 
udstedt en europæisk teknisk vurdering 
af, ikke opfylder den deklarerede ydeevne 
og udgør en risiko for opfyldelsen af de 
grundlæggende krav til bygværker, der er 
omfattet af denne forordning, skal de 
foretage en evaluering af den pågældende 
vare omfattende de respektive krav, der er 
fastlagt i denne forordning. De relevante 

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i en af medlemsstaterne har truffet 
foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 
forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de 
har tilstrækkelig grund til at antage, at en 
byggevare ikke opfylder den deklarerede 
ydeevne og/eller udgør en risiko for 
opfyldelsen af de grundlæggende krav til 
bygværker, der er omfattet af denne 
forordning, skal de foretage en evaluering 
af den pågældende vare omfattende de 
respektive krav, der er fastlagt i denne 
forordning. De relevante erhvervsdrivende 
samarbejder i nødvendigt omfang med 
markedsovervågningsmyndighederne.



PE450.931v01-00 66/78 AM\835714DA.doc

DA

erhvervsdrivende samarbejder i nødvendigt 
omfang med 
markedsovervågningsmyndighederne.

Or.en

Begrundelse

Med hensyn til varer, der indføres fra andre lande, vil det være hensigtsmæssigt, at 
markedstilsynet er så bredt som muligt for at sikre, at visse byggevarer ikke falder uden for 
markedstilsynet, blot fordi de ikke er CE-mærkede.

Ændringsforslag 160
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 56 – stk. 5 – litra a 

Rådets holdning Ændringsforslag

a) at varen ikke har den deklarerede 
ydeevne og/eller ikke overholder kravene 
vedrørende opfyldelsen af de 
grundlæggende krav til bygværker som 
fastlagt i denne forordning

a) at varen ikke har den deklarerede 
ydeevne og/eller ikke overholder kravene 
vedrørende beskyttelse af personers
sundhed og sikkerhed eller beskyttelse af 
andre interesser af almen betydning som 
fastlagt i denne forordning;

Or.en

Begrundelse

Ansvaret for kontrollen med, om byggekrav overholdes ligger hos medlemsstaternes organer 
med ansvar for inspektion af færdiggjorte bygningsværker, og ikke hos markedstilsynet.
Markedstilsynet skal koncentrere sig om beskyttelse af personers sundhed og sikkerhed og af 
andre interesser af almen betydning.

Ændringsforslag 161
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 56 – stk. 5 – litra b 

Rådets holdning Ændringsforslag

b) at der er mangler i de harmoniserede b) at der er mangler i de harmoniserede 
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tekniske specifikationer eller i den 
specifikke tekniske dokumentation.

tekniske specifikationer.

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.

Ændringsforslag 162
Mitro Repo

Rådets holdning
Artikel 57 – stk. 3 – afsnit 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis den nationale foranstaltning anses for 
at være berettiget, og hvis byggevarens 
manglende opfyldelse af kravene tilskrives 
mangler ved det europæiske 
vurderingsdokument eller ved den 
specifikke tekniske dokumentation som 
omhandlet i artikel 56, stk. 5, litra b), skal 
Kommissionen indbringe sagen for det 
stående byggeudvalg og derefter vedtage 
passende foranstaltninger.

Hvis den nationale foranstaltning anses for 
at være berettiget, og hvis byggevarens 
manglende opfyldelse af kravene tilskrives 
mangler ved det europæiske 
vurderingsdokument som omhandlet i 
artikel 56, stk. 5, litra b), skal 
Kommissionen indbringe sagen for det 
stående byggeudvalg og derefter vedtage 
passende foranstaltninger.

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
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forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.

Ændringsforslag 163
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 60 – stk. 1 – indledning 

Rådets holdning Ændringsforslag

For at virkeliggøre denne forordnings mål, 
navnlig med hensyn til at fjerne og undgå 
restriktioner for tilgængeliggørelsen af 
byggevarer på markedet, delegeres 
følgende spørgsmål til Kommissionen i 
henhold til artikel 61 og med forbehold af 
betingelserne i artikel 62 og 63:

For at virkeliggøre denne forordnings mål, 
navnlig med hensyn til at fjerne og undgå 
restriktioner for tilgængeliggørelsen af 
byggevarer på markedet, delegeres 
følgende spørgsmål til Kommissionen i 
henhold til artikel 61 og med forbehold af 
betingelserne i artikel 62 og 63, idet den 
skal behandle dem efter høring af det i 
medfør af artikel 64 nedsatte udvalg:

Or.de

Begrundelse

Ændringen tilsigter at inddrage alle berørte parter for at lette gennemførelsen af 
forordningen. Kommissionen skal være forpligtet til at høre det stående udvalg, da det ikke vil 
være muligt at nå frem til korrekte og praktisk gennemførlige resultater uden inddragelse at 
medlemsstaterne, standardiseringsorganerne, organisationen af tekniske vurderingsorganer 
og brancheforeningerne.

Ændringsforslag 164
Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 60 – stk. 1 – indledning 

Rådets holdning Ændringsforslag

For at virkeliggøre denne forordnings mål, For at virkeliggøre denne forordnings mål, 
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navnlig med hensyn til at fjerne og undgå 
restriktioner for tilgængeliggørelsen af 
byggevarer på markedet, delegeres 
følgende spørgsmål til Kommissionen i 
henhold til artikel 61 og med forbehold af 
betingelserne i artikel 62 og 63:

navnlig med hensyn til at fjerne og undgå 
restriktioner for tilgængeliggørelsen af 
byggevarer på markedet, delegeres 
følgende spørgsmål til Kommissionen i 
henhold til artikel 61 og med forbehold af 
betingelserne i artikel 62 og 63 og efter 
høring af udvalget i medfør af artikel 64:

Or.en

Ændringsforslag 165
Heide Rühle

Rådets holdning
Artikel 60 – stk. 1 – litra a 

Rådets holdning Ændringsforslag

a) fastsættelse, hvor det er relevant, af de 
væsentlige egenskaber eller 
grænseniveauer inden for specifikke 
familier af byggevarer, hvor fabrikanten i 
henhold til artikel 3-6 i forbindelse med 
den tilsigtede anvendelse efter niveauer 
eller klasser, eller i en beskrivelse, skal 
deklarere ydeevnen for fabrikantens vare, 
når den bringes i omsætning

a) fastsættelse af de væsentlige egenskaber 
eller grænseniveauer inden for specifikke 
familier af byggevarer, hvor fabrikanten i 
henhold til artikel 3-6 i forbindelse med 
den tilsigtede anvendelse efter niveauer 
eller klasser, eller i en beskrivelse, skal 
deklarere ydeevnen for fabrikantens vare, 
når den bringes i omsætning

Or.en

Ændringsforslag 166
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Rådets holdning
Bilag I – punkt 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

Bygværker som et hele samt deres enkelte 
dele skal være egnede til den tilsigtede 
anvendelse. Bygværker skal opfylde disse 
grundlæggende krav til bygværker gennem 
en økonomisk rimelig levetid med 
forbehold af normal vedligeholdelse.

Bygværker som et hele samt deres enkelte 
dele skal være egnede til den tilsigtede 
anvendelse. Bygværker skal opfylde disse 
grundlæggende krav til bygværker gennem 
en økonomisk rimelig levetid med 
forbehold af normal vedligeholdelse. 
Varens væsentlige egenskaber og metoder 
og kriterier for evaluering af varens 
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ydeevne i forhold til de i nærværende 
bilag fastlagte grundlæggende krav 
fastsætte i de tekniske specifikationer.

Om muligt anvendes harmoniserede 
europæiske regler (eurocodes) til 
påvisning af, at de grundlæggende krav er 
opfyldt.

Or.de

Begrundelse

Rådets forslag opnår kun delvist den tilsigtede harmonisering. Indtil der foreligger et 
fuldstændigt europæiske standardiseret regelsæt for påvisning af opfyldelsen af bilag I må 
varers egenskaber og ydeevne evalueres på grundlag af nationale regler for påvisning af 
overholdelse.  Fabrikanter af byggevarer er derfor nødt til at tage hensyn til en lang række 
forskellige nationale parametre og kendetegn. Eurocodes, som allerede eksisterer, bør have 
en rolle i forordningen.

Ændringsforslag 167
Emma McClarkin

Rådets holdning
Bilag I – del 3 – punkt 1 – litra d 

Rådets holdning Ændringsforslag

d) afgivelse af farlige stoffer til grundvand, 
marine vande eller jord

d) afgivelse af farlige stoffer til grundvand, 
søer, floder, marine vande eller jord;

Or.en

Ændringsforslag 168
Eija-Riitta Korhola

Rådets holdning
Bilag I – del 3 – punkt 1 – litra d 

Rådets holdning Ændringsforslag

d) afgivelse af farlige stoffer til grundvand, 
marine vande eller jord

d) afgivelse af farlige stoffer til grundvand, 
marine vande, søer, floder eller jord;

Or.en
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Ændringsforslag 169
Andreas Schwab

Rådets holdning
Bilag I – punkt 7 

Rådets holdning Ændringsforslag

7. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer 7. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer 
i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder

Or.en

Begrundelse

Det er vigtigt at påpege bygge- og anlægsniveauet allerede i overskriften for at undgå 
misforståelser.

Ændringsforslag 170
Emma McClarkin

Rådets holdning
Bilag I – punkt 7 

Rådets holdning Ændringsforslag

7. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer 7. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer 
i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder.

Or.en

Ændringsforslag 171
Heide Rühle

Rådets holdning
Bilag I – punkt 7 – afsnit 1 – indledning 

Rådets holdning Ændringsforslag

Bygværker skal konstrueres, opføres og 
nedrives på en sådan måde, at 
naturressourcer anvendes på en bæredygtig 

Bygværker skal konstrueres, opføres og 
nedrives på en sådan måde, at 
naturressourcer anvendes på en bæredygtig 
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måde og sikrer følgende: måde og navnlig sikrer følgende:

Or.en

Ændringsforslag 172
Eija-Riitta Korhola

Rådets holdning
Bilag I – punkt 7 – afsnit 1 – indledning 

Rådets holdning Ændringsforslag

Bygværker skal konstrueres, opføres og 
nedrives på en sådan måde, at 
naturressourcer anvendes på en bæredygtig 
måde og sikrer følgende:

Bygværker skal konstrueres, opføres og 
nedrives på en sådan måde, at 
naturressourcer anvendes på en bæredygtig 
måde under hele værkets eksistens og 
sikrer følgende:

Or.en

Begrundelse

Byggesektoren tegner sig for 50 % af råvareforbruget i Europa og for 40 % af alt affald i 
Europa. For at tage højde for politik for bæredygtig anvendelse af naturlige ressourcer som 
defineret i temastrategi for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (KOM(2005)670) skal 
det sikres, at miljøvaredeklarationerne for byggevarer indeholder de nødvendige relevante 
oplysninger til vurdering af, om de er i overensstemmelse med EU's overordnede målsætning 
om bæredygtig anvendelse af naturlige ressourcer i hele deres livscyklus.

Ændringsforslag 173
Heide Rühle

Rådets holdning
Bilag I – punkt 7 – afsnit 1 – litra a 

Rådets holdning Ændringsforslag

a) genvinding af bygværker, deres 
materialer og dele efter nedrivning

a) genanvendelse eller genvinding af 
bygværker, deres materialer og dele efter 
nedrivning;

Or.en
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Ændringsforslag 174
Eija-Riitta Korhola

Rådets holdning
Bilag I – punkt 7 – afsnit 1 a (nyt) 

Rådets holdning Ændringsforslag

Miljøoplysninger på byggevarer skal 
mindst omfatte:
a) anvendelsen af naturlige ressourcer 
(herunder en skelnen mellem vedvarende 
og ikke-vedvarende materialer og energi);
b) miljøkonsekvenser og
c) affaldsgenerering.

Or.en

Begrundelse

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), especially interpretation of the content of the point "c" (use of environmentally 
compatible raw and secondary materials in the construction works), and considering that 
Recital 50 is making a very important link between the assesment of the sustainable use of 
natural resources and the environmental information covered by the Environmental Product 
Declaration (EPD) of a construction product, more regulatory guidance shoud be provided in 
the Annex I. In order to take into account the EU policy regarding "sustainable use of natural 
resources" as defined in the EU Thematic Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" 
(COM 2005/670), it must be ensured that EPDs of the construction products include the 
relevant infomation on the EU main target in a relation to sustainable use of natural 
resources.

Ændringsforslag 175
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Rådets holdning
Bilag II – punkt 5 – overskrift 

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Kommissionens deltagelse 5. Kommissionens og fabrikantens
deltagelse
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Or.de

Begrundelse

Fabrikanterne skal have lov til at deltage.

Ændringsforslag 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Rådets holdning
Bilag II – punkt 5 

Rådets holdning Ændringsforslag

En repræsentant for Kommissionen må 
deltage som observatør i alle dele af 
arbejdsprogrammets gennemførelse.

en repræsentant for Kommissionen og en 
repræsentant for fabrikanten må deltage 
som observatører i alle dele af 
arbejdsprogrammets gennemførelse.

Or.de

Begrundelse

Fabrikanterne skal have lov til at deltage.

Ændringsforslag 177
Heide Rühle

Rådets holdning
Bilag II – punkt 7 – afsnit 1 – litra c 

Rådets holdning Ændringsforslag

c) sende en kopi til Kommissionen. c) sende en kopi til Kommissionen efter 
høring af udvalget, jf. artikel 64.

Or.en

Ændringsforslag 178
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Rådets holdning
Bilag II – punkt 7 – afsnit 2 
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Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis Kommissionen inden 15 arbejdsdage 
fra modtagelsen sender organisationen af 
tekniske vurderingsorganer sine 
bemærkninger til udkastet til europæisk
vurderingsdokument, ændrer
organisationen af tekniske 
vurderingsorganer udkastet i 
overensstemmelse hermed og sender en 
kopi af det vedtagne europæiske 
vurderingsdokument til fabrikanten og 
Kommissionen.

Hvis Kommissionen inden 15 arbejdsdage 
fra modtagelsen sender organisationen af 
tekniske vurderingsorganer sine 
bemærkninger til kopien af det europæiske
vurderingsdokument, behandler
organisationen af tekniske 
vurderingsorganer bemærkningerne og 
sender en kopi af det vedtagne europæiske 
vurderingsdokument eventuelt som ændret
til fabrikanten og Kommissionen.

Or.de

Begrundelse

Formuleringen er misvisende, da udkastet allerede er blevet vedtaget under litra b og derfor 
ikke længere er et udkast. Desuden er der ikke acceptabelt, at Kommissionen har så stor 
indflydelse til at udvirke ændringer.

Ændringsforslag 179
Heide Rühle

Rådets holdning
Bilag II – punkt 7 – afsnit 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis Kommissionen inden 15 arbejdsdage 
fra modtagelsen sender organisationen af 
tekniske vurderingsorganer sine 
bemærkninger til udkastet til europæisk 
vurderingsdokument, ændrer
organisationen af tekniske 
vurderingsorganer udkastet i 
overensstemmelse hermed og sender en 
kopi af det vedtagne europæiske 
vurderingsdokument til fabrikanten og 
Kommissionen.

Hvis Kommissionen inden 15 arbejdsdage 
fra modtagelsen sender organisationen af 
tekniske vurderingsorganer sine 
bemærkninger til udkastet til europæisk 
vurderingsdokument, foretager
organisationen af tekniske 
vurderingsorganer en fornyet behandling 
af det pågældende udkast på grundlag af 
disse bemærkninger og sender en kopi af 
det vedtagne europæiske 
vurderingsdokument til fabrikanten og 
Kommissionen.

Or.en
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Ændringsforslag 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Rådets holdning
Bilag III – overskrift

Rådets holdning Ændringsforslag

Ydeevnedeklaration Nr. … ................... udgår

Or.de

Begrundelse

Det er ikke klart, hvorfor der er behov for yderligere et nummer ud over den i punkt 1 nævnte 
identifikationskode.

Ændringsforslag 181
Mitro Repo

Rådets holdning
Bilag III – punkt 9 – note 3 – litra a 

Rådets holdning Ændringsforslag

a) en dateret reference til den pågældende 
harmoniserede standard og, hvis det er 
relevant, referencenummeret for den 
specifikke tekniske dokumentation, der er 
anvendt

a) en dateret reference til den pågældende 
harmoniserede standard og, hvis det er 
relevant, referencenummeret for den 
dokumentation, der er anvendt i 
overensstemmelse med artikel 36-38.

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer 
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed  og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.
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Ændringsforslag 182
Mitro Repo

Rådets holdning
Bilag III – punkt 9 – note 3 – afsnit 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis der er anvendt specifik teknisk 
dokumentation i medfør af artikel 37 eller 
38, de krav varen opfylder:

Hvis artikel 37 eller 38 har fundet 
anvendelse, de krav varen opfylder:

Or.en

Begrundelse

Artikel 36-38 fastlægger den forenklede procedure, som fabrikanter, når det anses for muligt, 
kan anvende for at begrænse omkostningerne ved afprøvning af deres varer. I det oprindelige 
kommissionsforslag kaldtes dokumentationen i forbindelse med den forenklede procedure for 
påvisning af, at betingelserne var opfyldt særlige tekniske procedurer. Dette har imidlertid 
forårsager stor forvirring og ført til de nuværende vanskeligheder, hvor betragtningerne og 
definitionen er i modstrid med artikel 36-38. For at fjerne denne manglende sammenhæng 
foreslås følgende ændringer for 1) af fjerne definitionen på særlige tekniske procedurer
(artikel 3, stk. 15) og hele idéen som overflødig og i stedet erstatte det med begrebet 
hensigtsmæssig dokumentation; 2) for at omformulere artikel 36-38 i overensstemmelse 
hermed og 3) for at fjerne begrebet særlige tekniske procedurer fra alle andre artikler og 
bilag III.

Ændringsforslag 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rådets holdning
Bilag V – Punkt 1.1 – litra b – underpunkt iv 

Rådets holdning Ændringsforslag

iv) kontrolafprøvning af stikprøver udtaget, 
før varen bringes i omsætning på EU-
markedet.

iv) en aftale med fabrikanten om 
kontrolafprøvning af stikprøver udtaget, 
efter at varen er bragt i omsætning på EU-
markedet.

Or.pl

Begrundelse

Kontrolafprøvning af en vare før det bringes i omsætning giver ingen mening, da 
typegodkendelsen (der er mere omfattende end en kontrolafprøvning) allerede er foretaget på 
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dette tidspunkt og navnlig fordi vareeksempler til kontrolafprøvningen før en vare bringes i 
omsætning nødvendigvis skal leveres af fabrikanten, som naturligvis vil sikre, at varen 
opfylder den erklærede ydeevne. Kontrolafprøvning bør foretages på varer, som allerede 
findes på markedet.


