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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for 
markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF
(10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets holdning ved førstebehandling (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0311),

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2009)0579),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 7,

– der henviser til forretningsordenens artikel 66,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved andenbehandling;

2. godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 441.
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Ændringsforslag 1

Rådets holdning
Betragtning 1

Rådets holdning Ændringsforslag

(1) Medlemsstaternes regler kræver, at 
bygværker konstrueres og udføres på en 
sådan måde, at menneskers, husdyrs eller 
ejendoms sikkerhed ikke bringes i fare.

(1) Medlemsstaternes regler kræver, at 
bygværker konstrueres og udføres på en 
sådan måde, at menneskers, husdyrs og 
ejendoms sikkerhed ikke bringes i fare, og 
at miljøet ikke skades.

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 1 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 2

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 i en medlemsstat med 
henblik på opfyldelse af de grundlæggende 
krav til bygværker, hvilke væsentlige 
egenskaber der skal deklareres en ydeevne 
for. Med henblik på at undgå tomme 
ydeevnedeklarationer bør der deklareres 
mindst én væsentlig egenskab ved en 
byggevare, som er relevant for den eller 
de deklarerede anvendelser.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Rådets holdning
Betragtning 14 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(14a) Ved vurderingen af en byggevares 
ydeevne bør der tages hensyn til de 
sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter 
af dens brug i hele dens livscyklus.

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 2 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 4

Rådets holdning
Betragtning 17

Rådets holdning Ændringsforslag

(17) Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) og 
Den Europæiske Komité for Elektroteknisk 
Standardisering (CENELEC) anerkendes 
som kompetente organisationer til 
vedtagelse af harmoniserede standarder i 
overensstemmelse med de generelle 
retningslinjer for samarbejdet mellem 
Kommissionen og disse to organisationer, 
der blev undertegnet den 28. marts 2003. 
Fabrikanterne bør anvende disse 
harmoniserede standarder, når referencerne 
til dem er blevet offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, og efter de 
kriterier, der er fastlagt i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester1.

(17) Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) og 
Den Europæiske Komité for Elektroteknisk 
Standardisering (CENELEC) anerkendes 
som kompetente organisationer til 
vedtagelse af harmoniserede standarder i 
overensstemmelse med de generelle 
retningslinjer for samarbejdet mellem 
Kommissionen og disse to organisationer, 
der blev undertegnet den 28. marts 2003. 
Fabrikanterne bør anvende disse 
harmoniserede standarder, når referencerne 
til dem er blevet offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, og efter de 
kriterier, der er fastlagt i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester1. Når der er opnået tilstrækkelig 
teknisk og videnskabelig ekspertise inden 
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for alle de relevante aspekter, bør 
anvendelsen af harmoniserede standarder 
for byggevarer øges, herunder om 
fornødent ved at give mandat til at 
udarbejde sådanne standarder på 
grundlag af eksisterende europæiske 
vurderingsdokumenter. 

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 5 + 120 fra 
førstebehandlingen den 24. april 2009)

Ændringsforslag 5

Rådets holdning
Betragtning 21

Rådets holdning Ændringsforslag

(21) Udarbejdelsen af udkast til europæiske 
vurderingsdokumenter og udstedelse af 
europæiske tekniske vurderinger bør 
overlades til tekniske vurderingsorganer, 
der udpeges af medlemsstaterne. For at 
sikre, at de tekniske vurderingsorganer er i 
besiddelse af den nødvendige kompetence 
til udførelse af disse opgaver, bør kravene i 
forbindelse med deres udpegelse fastsættes 
på EU-plan.

(21) Udarbejdelsen af udkast til europæiske 
vurderingsdokumenter og udstedelse af 
europæiske tekniske vurderinger bør 
overlades til tekniske vurderingsorganer, 
der udpeges af medlemsstaterne. For at 
sikre, at de tekniske vurderingsorganer er i 
besiddelse af den nødvendige kompetence 
til udførelse af disse opgaver, bør kravene i 
forbindelse med deres udpegelse fastsættes 
på EU-plan. De udpegede tekniske 
vurderingsorganer bør så vidt muligt være 
selvfinansierede. 

Or. en

Ændringsforslag 6

Rådets holdning
Betragtning 22

Rådets holdning Ændringsforslag

(22) De tekniske vurderingsorganer bør 
oprette en organisation (i det følgende 

(22) De tekniske vurderingsorganer bør 
oprette en organisation (i det følgende 
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benævnt "organisationen af tekniske 
vurderingsorganer") eventuelt med EU-
finansieret støtte, for at koordinere 
procedurerne for udarbejdelse af udkast til 
europæiske vurderingsdokumenter og 
udstedelse af europæiske tekniske 
vurderinger.

benævnt "organisationen af tekniske 
vurderingsorganer") eventuelt med EU-
finansieret støtte, for at koordinere 
procedurerne for udarbejdelse af udkast til 
europæiske vurderingsdokumenter og 
udstedelse af europæiske tekniske 
vurderinger og sikre gennemsigtigheden 
samt den nødvendige fortrolighed i 
forbindelse med disse procedurer.. 

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 11 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 7

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 
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 
produkter1, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger2, 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 
kemikalieagentur3, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald4 og Europa-

(24) Ydeevnedeklarationen bør i relevant 
omfang medtage oplysninger om indholdet 
af farlige stoffer for at skabe bedre 
muligheder for bæredygtigt byggeri og 
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 
produkter1, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger2, 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 
kemikalieagentur3, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald4 og Europa-



PE448.894v03-00 10/35 PR\834715DA.doc

DA

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger5.

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger5. 

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 49 og 101 fra 
førstebehandlingen den 24. april 2009)

Ændringsforslag 8

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) Der bør fastsættes betingelser for 
anvendelsen af forenklede procedurer for 
vurdering af byggevarers ydeevne med 
henblik på at reducere omkostningerne 
ved at bringe dem i omsætning mest 
muligt, uden at sikkerhedsniveauet 
forringes. Fabrikanter, der anvender 
sådanne forenklede procedurer, bør 
fremlægge fyldestgørende dokumentation 
for, at betingelserne er opfyldt.

Or. en

(Nyt ændringsforslag fra EP, jf. forretningsordenens artikel 66, stk. 2, litra b), og artikel 66, 
stk. 3)

Ændringsforslag 9

Rådets holdning
Betragtning 34 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(34a) For at gøre foranstaltningerne til 
markedsovervågning mere effektive bør 
alle de i denne forordning omhandlede 
forenklede procedurer for vurdering af 
byggevarers ydeevne kun gælde for 
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fysiske eller juridiske personer, der 
fremstiller de varer, som de bringer i 
omsætning. 

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 18 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 10

Rådets holdning
Betragtning 39

Rådets holdning Ændringsforslag

(39) For at lette den frie bevægelighed for 
varer bør produktkontaktpunkterne for 
byggeriet gratis oplyse om bestemmelser 
med henblik på opfyldelse af 
grundlæggende krav til bygværker, som 
gælder for den enkelte byggevares 
tilsigtede anvendelse på hver medlemsstats 
område. Produktkontaktpunkterne kan også 
forelægge de erhvervsdrivende supplerende 
oplysninger eller bemærkninger. For andre 
oplysninger bør produktkontaktpunkterne 
kunne opkræve gebyrer, som står i et 
rimeligt forhold til omkostningerne ved at 
fremskaffe sådanne oplysninger eller 
bemærkninger.

(39) For at lette den frie bevægelighed for 
varer bør produktkontaktpunkterne for 
byggeriet gratis oplyse om bestemmelser 
med henblik på opfyldelse af 
grundlæggende krav til bygværker, som 
gælder for den enkelte byggevares 
tilsigtede anvendelse på hver medlemsstats 
område. Produktkontaktpunkterne kan også 
forelægge de erhvervsdrivende supplerende 
oplysninger eller bemærkninger. For andre 
oplysninger bør produktkontaktpunkterne 
kunne opkræve gebyrer, som står i et 
rimeligt forhold til omkostningerne ved at 
fremskaffe sådanne oplysninger eller 
bemærkninger. Medlemsstaterne bør 
endvidere sikre, at der afsættes 
tilstrækkelige ressourcer til 
produktkontaktpunkterne.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Rådets holdning
Betragtning 40 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(40a) Produktkontaktpunkterne for 
byggeriet bør være uafhængige af alle 
relevante organer eller organisationer, 
der er involveret i proceduren for 
opnåelse af CE-mærkning.  

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 58 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 12

Rådets holdning
Betragtning 46

Rådets holdning Ændringsforslag

(46) Med henblik på at virkeliggøre denne 
forordnings mål bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage visse 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i TFEU. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen foretager 
passende høringer under sit forberedende 
arbejde, bl.a. på ekspertniveau.

(46) Med henblik på at virkeliggøre denne 
forordnings mål bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage visse 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i TFEU. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen foretager 
passende høringer under sit forberedende 
arbejde, bl.a. på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sikre, at Europa-Parlamentet og Rådet fra 
et tidligt tidspunkt løbende modtager 
information og relevante dokumenter 
herom. 

Or. en
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Ændringsforslag 13

Rådets holdning
Betragtning 49 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(49a) Fremme af genvindingen af 
byggevarer er et vigtigt led i opfyldelsen af 
EU's klimamål, og hver medlemsstat bør 
derfor udarbejde en handlingsplan, der 
beskriver, hvordan den vil bidrage til at 
fremme anvendelsen af genvundne 
produkter i byggebranchen. 

Or. en

Ændringsforslag 14

Rådets holdning
Betragtning 51 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(51a) Der bør træffes foranstaltninger til 
at fremskynde vedtagelsen af europæiske 
standarder samt oversættelse heraf til alle 
officielle EU-sprog. Der bør sikres en 
afbalanceret deltagelse af interessenter i 
de europæiske standardiseringsorganers 
tekniske udvalg eller arbejdsgrupper, 
således at ingen interessentkategori er 
overrepræsenteret. Interessekonflikter 
mellem interessenterne bør forebygges.

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 22 og 118 fra 
førstebehandlingen den 24. april 2009)
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Ændringsforslag 15

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 
en europæisk teknisk vurdering af den, må
der kun gives 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

Ændringsforslag 16

Rådets holdning
Artikel 5 – 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) vurderingen og kontrollen af ydeevnens 
konstans udføres på grundlag af system 3 
eller 4, og 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 

Or. en
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Ændringsforslag 17

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

da) i relevant omfang oplysninger om 
farlige stoffer i byggevaren, jf. bilag IIIa, 
og oplysninger om farlige stoffer, der skal 
deklareres i henhold til andre EU-
harmoniseringsregler.

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 49 og 101 fra 
førstebehandlingen den 24. april 2009)

Ændringsforslag 18

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

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

2. Fabrikanten skal kun levere
ydeevnedeklarationen i papirkopi, hvis 
modtageren anmoder herom.

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 51 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 19

Rådets holdning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 og 2

Rådets holdning Ændringsforslag

CE-mærkningen anbringes på de 
byggevarer, for hvilke fabrikanten har 
udarbejdet en ydeevnedeklaration i 
henhold til artikel 4, 6 og 7.

CE-mærkningen anbringes på de 
byggevarer, for hvilke fabrikanten har 
udarbejdet en ydeevnedeklaration i 
henhold til artikel 4 og 6.
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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 
og 6, anbringes CE-mærkningen ikke.

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Rådets holdning Ændringsforslag

(3a) Medlemsstaterne skal benytte sig af 
eksisterende mekanismer til sikring af, at
reglerne for anvendelse af CE-
mærkningen gennemføres korrekt, og 
skal tage passende skridt i tilfælde af 
uretmæssig anvendelse af mærkningen. 
Medlemsstaterne skal desuden indføre 
sanktioner for overtrædelser, der kan 
være af strafferetlig karakter i forbindelse 
med alvorlige overtrædelser. Disse 
sanktioner skal stå i forhold til, hvor 
alvorlig overtrædelsen er, og have en 
effektiv præventiv virkning mod 
uretmæssig anvendelse.

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 56 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009. Teksten stammer fra artikel R12 i afgørelse 768/2008)

Ændringsforslag 21

Rådets holdning
Artikel 10 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. For så vidt angår de opgaver, der er 
defineret i artikel 10, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 764/2008, sikrer hver 
medlemsstat, at produktkontaktpunkterne 

3. For så vidt angår de opgaver, der er 
defineret i artikel 10, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 764/2008, sikrer hver 
medlemsstat, at produktkontaktpunkterne 
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for byggeriet giver oplysninger om de 
bestemmelser på medlemsstatens område, 
der tager sigte på at opfyldelse af 
grundlæggende krav til bygværker, som 
gælder for den enkelte byggevares 
tilsigtede anvendelse, jf. artikel 6, stk. 3, 
litra e), i nærværende forordning.

for byggeriet i et klart og letforståeligt 
sprog giver oplysninger om de 
bestemmelser på medlemsstatens område, 
der tager sigte på at opfyldelse af 
grundlæggende krav til bygværker, som 
gælder for den enkelte byggevares 
tilsigtede anvendelse, jf. artikel 6, stk. 3, 
litra e), i nærværende forordning.

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 57 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 22

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

Rådets holdning Ændringsforslag

3a) Produktkontaktpunkter for byggeriet 
skal være uafhængige af alle relevante 
organer eller organisationer, der er 
involveret i proceduren for opnåelse af 
CE-mærkning. 

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 58 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 23

Rådets holdning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Fabrikanterne udarbejder en 
ydeevnedeklaration i henhold til artikel 4-7
og anbringer CE-mærkningen i 
overensstemmelse med artikel 8 og 9.

1. Fabrikanterne udarbejder en 
ydeevnedeklaration i henhold til artikel 4 
og 6 og anbringer CE-mærkningen i 
overensstemmelse med artikel 8 og 9.

Or. en
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Ændringsforslag 24

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

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. 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 
og 6. 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

Ændringsforslag 25

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

Rådets holdning Ændringsforslag

1a. Når der deltager interessenter i 
udviklingen af harmoniserede standarder 
i henhold til denne artikel, skal de 
europæiske standardiseringsorganer 
sikre, at de forskellige kategorier af 
interessenter i alle tilfælde er ligeligt 
repræsenterede. 

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 118 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)
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Ændringsforslag 26

Rådets holdning
Artikel 18 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

Finder en medlemsstat eller 
Kommissionen, at en harmoniseret 
standard ikke fuldt ud dækker de krav, som 
er fastsat i det relevante mandat, 
forelægger den pågældende medlemsstat 
eller Kommissionen sagen for det udvalg, 
der er nedsat i henhold til artikel 5 i 
direktiv 98/34/EF med angivelse af 
argumenterne herfor. Efter at have hørt de 
relevante europæiske 
standardiseringsorganer og det stående 
byggeudvalg afgiver det nævnte udvalg 
straks udtalelse.

Finder en medlemsstat eller 
Kommissionen, at en harmoniseret 
standard ikke fuldt ud dækker de krav, som 
er fastsat i det relevante mandat, 
forelægger den pågældende medlemsstat 
eller Kommissionen, efter at have hørt det 
stående byggeudvalg, sagen for det udvalg, 
der er nedsat i henhold til artikel 5 i 
direktiv 98/34/EF med angivelse af 
argumenterne herfor. Efter at have hørt de 
relevante europæiske 
standardiseringsorganer afgiver det nævnte 
udvalg straks udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 27

Rådets holdning
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

3a. Kommissionen anvender i relevant 
omfang eksisterende europæiske 
vurderingsdokumenter som grundlag for 
de mandater, den udsteder i henhold til 
artikel 17, stk. 1, med henblik på 
udarbejdelse af harmoniserede standarder 
for de i nærværende artikels stk. 1 
omhandlede varer.

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 120 + 5 fra 
førstebehandlingen den 24. april 2009)
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Ændringsforslag 28

Rådets holdning
Artikel 21 – overskrift

Rådets holdning Ændringsforslag

Det ansvarlige tekniske vurderingsorgans 
forpligtelser ved modtagelse af en 

anmodning om en europæisk teknisk 
vurdering

Forpligtelser for det tekniske 
vurderingsorgan, der modtager en 

anmodning om en europæisk teknisk 
vurdering

Or. en

Ændringsforslag 29

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Det tekniske vurderingsorgan, der 
modtager en anmodning om en europæisk 
teknisk vurdering (i det følgende benævnt 
"det ansvarlige tekniske 
vurderingsorgan"), meddeler fabrikanten, 
om byggevaren er helt eller delvist 
omfattet af en harmoniseret teknisk 
specifikation, på følgende måde:

1. Det tekniske vurderingsorgan, der 
modtager en anmodning om en europæisk 
teknisk vurdering, meddeler fabrikanten, 
om byggevaren er helt eller delvist 
omfattet af en harmoniseret teknisk 
specifikation, på følgende måde:

a) Hvis varen er helt omfattet af en 
harmoniseret standard, meddeler det 
ansvarlige tekniske vurderingsorgan 
fabrikanten, at der i henhold til artikel 19, 
stk. 1, ikke kan udstedes nogen europæisk 
teknisk vurdering.

a) Hvis varen er helt omfattet af en 
harmoniseret standard, meddeler det 
tekniske vurderingsorgan fabrikanten, at 
der i henhold til artikel 19, stk. 1, ikke kan 
udstedes nogen europæisk teknisk 
vurdering.

b) Hvis varen er helt omfattet af et 
europæisk vurderingsdokument, meddeler 
det ansvarlige tekniske vurderingsorgan 
fabrikanten, at dette dokument vil blive 
anvendt som grundlag for den europæiske 

b) Hvis varen er helt omfattet af et 
europæisk vurderingsdokument, meddeler 
det tekniske vurderingsorgan fabrikanten, 
at dette dokument vil blive anvendt som 
grundlag for den europæiske tekniske 
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tekniske vurdering, der udstedes. vurdering, der udstedes.

c) Hvis varen ikke eller kun delvis er 
omfattet af en harmoniseret teknisk 
specifikation, anvender det ansvarlige
tekniske vurderingsorgan de procedurer, 
der findes i bilag II eller er fastsat i 
henhold til artikel 19, stk. 3.

c) Hvis varen ikke eller kun delvis er 
omfattet af en harmoniseret teknisk 
specifikation, anvender det tekniske 
vurderingsorgan de procedurer, der findes i 
bilag II eller er fastsat i henhold til 
artikel 19, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 30

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. I de i stk. 1, litra b) og c) omhandlede 
tilfælde underretter det ansvarlige tekniske 
vurderingsorgan organisationen af tekniske 
vurderingsorganer og Kommissionen om 
indholdet af anmodningen og om 
referencen til en relevant 
kommissionsafgørelse om vurdering og 
kontrol af ydeevnens konstans, som det 
ansvarlige tekniske vurderingsorgan agter 
at anvende for den pågældende byggevare, 
eller om, at en sådan kommissionsafgørelse 
ikke findes.

2. I de i stk. 1, litra b) og c) omhandlede 
tilfælde underretter det tekniske 
vurderingsorgan organisationen af tekniske 
vurderingsorganer og Kommissionen om 
indholdet af anmodningen og om 
referencen til en relevant 
kommissionsafgørelse om vurdering og 
kontrol af ydeevnens konstans, som det 
tekniske vurderingsorgan agter at anvende 
for den pågældende byggevare, eller om, at 
en sådan kommissionsafgørelse ikke 
findes.

Or. en

Ændringsforslag 31

Rådets holdning
Artikel 22

Rådets holdning Ændringsforslag

Europæiske vurderingsdokumenter 
vedtaget af organisationen af tekniske 
vurderingsorganer sendes til 
Kommissionen, som offentliggør en 

Europæiske vurderingsdokumenter 
vedtaget af organisationen af tekniske 
vurderingsorganer sendes til 
Kommissionen, som offentliggør en 
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oversigt over referencer for de vedtagne
europæiske vurderingsdokumenter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

oversigt over referencer for de endelige
europæiske vurderingsdokumenter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen offentliggør enhver 
ajourføring af denne liste.

Kommissionen offentliggør enhver 
ajourføring af denne liste.

Or. en

Ændringsforslag 32

Rådets holdning
Artikel 24 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Et europæisk vurderingsdokument skal 
mindst indeholde en generel beskrivelse af 
byggevaren, de væsentlige egenskaber 
samt metoderne og kriterierne for 
vurdering af ydeevnen med hensyn til de af 
dens væsentlige egenskaber, der vedrører 
den af fabrikanten angivne anvendelse. Et 
europæisk vurderingsdokument skal 
navnlig indeholde listen over de 
væsentlige egenskaber, som er relevante 
for varens tilsigtede anvendelse, og som er 
aftalt mellem fabrikanten og 
organisationen af tekniske 
vurderingsorganer.

1. Et europæisk vurderingsdokument skal 
mindst indeholde en generel beskrivelse af 
byggevaren, listen over de væsentlige 
egenskaber, som er relevante for varens 
tilsigtede anvendelse som angivet af 
fabrikanten, og som er aftalt mellem 
fabrikanten og organisationen af tekniske 
vurderingsorganer, samt metoderne og 
kriterierne for vurdering af varens ydeevne
med hensyn til de nævnte væsentlige 
egenskaber.

Or. en

Ændringsforslag 33

Rådets holdning
Artikel 27 – stk. 6

Rådets holdning Ændringsforslag

6. Når Kommissionen har fastsat 
klassificeringer i henhold til stk. 1, kan 
medlemsstaterne kun fastsætte 
ydeevneniveauer eller –klasser, som 

6. Når Kommissionen har fastsat 
klassificeringer i henhold til stk. 1, eller 
når europæiske standardiseringsorganer 
har fastsat sådanne klassificeringer i 
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byggevarer skal overholde med hensyn til 
deres væsentlige egenskaber, i 
overensstemmelse med disse 
klassificeringer.

harmoniserede standarder i henhold til 
stk. 2, andet afsnit, kan medlemsstaterne 
kun fastsætte ydeevneniveauer eller –
klasser, som byggevarer skal overholde 
med hensyn til deres væsentlige 
egenskaber, i overensstemmelse med disse 
klassificeringer.

Or. en

Ændringsforslag 34

Rådets holdning
Artikel 29 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udpege tekniske 
vurderingsorganer på deres område, 
navnlig for et eller flere af de 
produktområder, der er anført i tabel 1 i 
bilag IV.

1. Medlemsstaterne kan udpege tekniske 
vurderingsorganer på deres område, 
navnlig for et eller flere af de 
produktområder, der er anført i tabel 1 i 
bilag IV.

Medlemsstater, der har udpeget et teknisk 
vurderingsorgan, skal meddele de andre 
medlemsstater og Kommissionen dets navn 
og adresse og de produktområder, som det 
pågældende tekniske vurderingsorgan er 
udpeget for.

Medlemsstater, der har udpeget et teknisk 
vurderingsorgan, skal meddele de andre 
medlemsstater og Kommissionen dets navn 
og adresse og de produktområder og/eller 
byggevarer, som det pågældende tekniske 
vurderingsorgan er udpeget for.

Or. en

Dette ændringsforslag er horisontalt, og ordene "og/eller byggevarer" skal derfor indføjes i 
artikel 30, stk. 1 og 2, bilag II, punkt 2, samt bilag IV, tabel 2 (i litra b), c) og e) i den første 

liste under "krav").

Ændringsforslag 35

Rådets holdning
Artikel 29 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Kommissionen gør listen over tekniske Kommissionen gør listen over tekniske 
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vurderingsorganer offentligt tilgængelig i 
elektronisk form, idet den angiver de 
produktområder og/eller byggevarer, de er 
udpeget for.

vurderingsorganer offentligt tilgængelig i 
elektronisk form, idet den angiver de 
produktområder og/eller byggevarer, de er 
udpeget for, og bestræber sig for at sikre 
den højest mulige grad af 
gennemsigtighed..

Kommissionen gør enhver ajourføring af 
denne liste offentligt tilgængelig.

Kommissionen gør enhver ajourføring af 
denne liste offentligt tilgængelig.

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 73 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 36

Rådets holdning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

1a. Det tekniske vurderingsorgan skal 
gøre sin organisationsplan samt navnene 
på medlemmerne af sine interne 
beslutningstagende organer offentligt 
tilgængelige. 

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 73 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 37

Rådets holdning
Artikel 31 – stk. 4 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) organisere koordineringen af de tekniske 
vurderingsorganer og sikre samarbejdet 
med andre interessenter

a) organisere koordineringen af de tekniske 
vurderingsorganer og om fornødent sikre 
samarbejdet med og høringen af andre 
interessenter 

Or. en
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(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 73 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 38

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

Rådets holdning Ændringsforslag

aa) sikre, at eksempler på bedste praksis 
deles mellem de tekniske 
vurderingsorganer med henblik på at 
fremme effektiviteten og yde branchen en 
bedre service 

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 73 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 39

Rådets holdning
Artikel 34 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Kommissionen evaluerer relevansen af 
de opgaver, der er omhandlet i artikel 31, 
stk. 4, og som modtager EU-finansiering, i 
lyset af kravene i Unionens politikker og 
lovgivning, og underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om resultatet af 
denne evaluering senest den 1. januar 2017 
og derefter hvert femte år.

2. Kommissionen evaluerer relevansen af 
de opgaver, der er omhandlet i artikel 31, 
stk. 4, og som modtager EU-finansiering, i 
lyset af kravene i Unionens politikker og 
lovgivning, og underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om resultatet af 
denne evaluering senest den 1. januar 2017 
og derefter hvert fjerde år. 

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 66, stk. 3)
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Ændringsforslag 40

Rådets holdning
Artikel 43 – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Et notificeret organ og dets personale 
skal udføre tredjepartsopgaverne i 
processen med vurdering og kontrol af den 
deklarerede ydeevnes konstans med den 
størst mulige faglige integritet og den 
nødvendige tekniske kompetence på det 
specifikke område og må ikke påvirkes af 
nogen form for pression og incitament, 
navnlig af økonomisk art, som kan have 
indflydelse på dets afgørelser eller 
resultaterne af dets vurderings- og eller 
kontrolaktiviteter, særlig fra personer eller 
grupper af personer, som har en interesse i 
resultaterne af disse aktiviteter.

5. Et notificeret organ og dets personale 
skal, med gennemsigtighed i forhold til 
fabrikanten, udføre tredjepartsopgaverne i 
processen med vurdering og kontrol af den 
deklarerede ydeevnes konstans med den 
størst mulige faglige integritet og den 
nødvendige tekniske kompetence på det 
specifikke område og må ikke påvirkes af 
nogen form for pression og incitament, 
navnlig af økonomisk art, som kan have 
indflydelse på dets afgørelser eller 
resultaterne af dets vurderings- og eller 
kontrolaktiviteter, særlig fra personer eller 
grupper af personer, som har en interesse i 
resultaterne af disse aktiviteter.. 

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 86 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2004)

Ændringsforslag 41

Rådets holdning
Artikel 61 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 60 i en periode på fem 
år fra den ...*. Kommissionen aflægger en 
rapport om de delegerede beføjelser senest 
seks måneder inden udløbet af 
femårsperioden.  Delegationen af 
beføjelser fornys automatisk for perioder 
af samme varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet tilbagekalder 
delegationen i henhold til artikel 62.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 60 i en periode på fem 
år fra den ...*. Kommissionen aflægger en 
rapport om de delegerede beføjelser senest 
seks måneder inden udløbet af 
femårsperioden.  Delegationen af 
beføjelser fornys stiltiende for perioder af 
samme varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet tilbagekalder 
delegationen i henhold til artikel 62. 
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Or. en

Ændringsforslag 42

Rådets holdning
Artikel 63 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for en frist på to måneder fra 
underretningen herom.

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for en frist på tre måneder fra 
underretningen herom. 

Fristen forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Fristen forlænges med tre måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 66, stk. 2, litra d))

Ændringsforslag 43

Rådets holdning
Artikel 64 – stk. 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
medlemmerne af det i stk. 1 nævnte 
udvalg er uafhængige af de parter, der er 
involveret i vurderingen og kontrollen af 
konstansen af byggevarers væsentlige 
egenskaber. 

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 88 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)
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Ændringsforslag 44

Rådets holdning
Artikel 67 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Rapporten skal endvidere behandle 
spørgsmålet om gennemførelsen af artikel 
37 og bl.a. give en vurdering af, om dens 
anvendelse kan udvides til at omfatte 
andre virksomheder, om den bør tilpasses 
til varefremstilling i små serier, eller om 
den bør ophæves. 

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver ændringsforslag 112 fra førstebehandlingen den 24. april 2009)

Ændringsforslag 45

Rådets holdning
Bilag I - indledning

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, idet der navnlig skal tages 
hensyn til de berørte personers sundhed 
og sikkerhed i bygværkernes samlede 
levetid. Bygværker skal opfylde disse 
grundlæggende krav til bygværker gennem 
en økonomisk rimelig levetid med 
forbehold af normal vedligeholdelse.

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 90 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)
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Ændringsforslag 46

Rådets holdning
Bilag I – punkt 3 - indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

Bygværker skal være konstrueret og opført 
på en sådan måde, at de ikke udgør nogen 
risiko af hygiejne- eller sundhedsmæssig 
art for de personer, der er i bygværkerne, 
eller naboer hertil eller ikke, i hele deres 
levetid, har en uforholdsmæssig stor 
indvirkning på den miljømæssige kvalitet 
eller på klimaet, under opførelse, brug og 
nedrivning, navnlig på grund af følgende:

Bygværker skal være konstrueret og opført 
på en sådan måde, at de i hele deres levetid 
ikke udgør nogen risiko af hygiejne-, 
sikkerheds- eller sundhedsmæssig art for 
de personer, der er i bygværkerne, eller 
naboer hertil eller ikke, i hele deres levetid, 
har en uforholdsmæssig stor indvirkning på 
den miljømæssige kvalitet eller på klimaet, 
under opførelse, brug og nedrivning, 
navnlig på grund af følgende: 

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 91 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)

Ændringsforslag 47

Rådets holdning
Bilag I – punkt 6

Rådets holdning Ændringsforslag

Bygværker og deres varme-, køle-, 
belysnings- og ventilationsanlæg skal være 
konstrueret og udført på en sådan måde, at 
energiforbruget ved anvendelse heraf er 
lavt under hensyn til personerne i 
bygværkerne og til stedets klimatiske 
forhold.

Bygværker og deres varme-, køle-, 
belysnings- og ventilationsanlæg skal være 
konstrueret og udført på en sådan måde, at 
energiforbruget ved anvendelse heraf er 
lavt under hensyn til personerne i 
bygværkerne og til stedets klimatiske 
forhold. Bygværkerne skal desuden være 
energibesparende, dvs. bruge så lidt 
energi som muligt i deres levetid.

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver væsensindholdet af ændringsforslag 92 fra førstebehandlingen 
den 24. april 2009)
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Ændringsforslag 48

Rådets holdning
Bilag II – nr. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

Når en fabrikant anmoder et teknisk 
vurderingsorgan om en europæisk teknisk 
vurdering for en byggevare, og når 
fabrikanten og det tekniske 
vurderingsorgan har underskrevet en aftale 
om tavshedspligt og fortrolighed, 
forelægger fabrikanten det ansvarlige 
tekniske vurderingsorgan et teknisk dossier 
med en beskrivelse af varen, den af 
fabrikanten påtænkte anvendelse og 
oplysninger om den egen 
produktionskontrol, som fabrikanten agter 
at foretage.

Når en fabrikant anmoder et teknisk 
vurderingsorgan om en europæisk teknisk 
vurdering for en byggevare, og efter at
fabrikanten og det tekniske 
vurderingsorgan, på eventuel anmodning 
af fabrikanten, har underskrevet en aftale 
om tavshedspligt og fortrolighed, 
forelægger fabrikanten det tekniske 
vurderingsorgan (i det følgende benævnt 
"det ansvarlige tekniske 
vurderingsorgan") et teknisk dossier med 
en beskrivelse af varen, den af fabrikanten 
påtænkte anvendelse og oplysninger om 
den egen produktionskontrol, som 
fabrikanten agter at foretage.

Or. en

Ændringsforslag 49

Rådets holdning
Bilag III a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

BILAG IIIa
Farlige stoffer, som skal deklareres i 
ydeevnedeklarationen

1. Særligt problematiske stoffer

a) stoffer på kandidatlisten i forordning 
(EF) nr. 1907/2006

b) stoffer, som er persistente, 
bioakkumulerende eller giftige (PBT) i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
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c) stoffer, som er meget persistente eller 
meget bioakkumulerende (vPvB) i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
d) stoffer, som er kræftfremkaldende, 
mutagene og reproduktionstoksiske i 
kategori 1 eller 2 i henhold til Rådets 
direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om 
indbyrdes tilnærmelse af love og 
administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer1.
2. Stoffer med en særlig klassificering

Stoffer, som opfylder kriterierne for 
klassificering som fastsat i direktiv 
67/548/EØF, for følgende kategorier:

a) stoffer, som er kræftfremkaldende, 
mutagene og reproduktionstoksiske i 
kategori 3

b) stoffer med kronisk toksicitet (R48)

c) stoffer, som er farlige for miljøet, med 
mulige langtidsvirkninger (R50-53)

d) ozonnedbrydende stoffer (R59)

e) stoffer, som kan give overfølsomhed 
ved indånding (R42)

f) stoffer, som kan give overfølsomhed ved 
kontakt med huden (R43).

3. Prioriterede farlige stoffer

Prioriterede farlige stoffer som opført på 
listen i bilag X til direktiv 2000/60/EF.
-------------------------------------

EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1.

Or. en

(Ændringsforslaget gengiver ændringsforslag 101 fra førstebehandlingen den 24. april 2009)
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BEGRUNDELSE

Byggevareforordningen
Indledning
"Good fences make good neighbours" - gode hegn giver gode naboer (Robert Frost: "Mending 
Wall").

Der er i hele EU stadig for mange "hegn", som blokerer for handelen i byggesektoren. Og 
"gode naboer" bruger desværre stadig nationale tekniske regler for at forhindre den frie 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser i for sektoren. Som professor Monti bemærker i sin 
rapport "A NEW STRATEGY FOR THE SINGLE MARKET" (udgivet 9. maj 2010): 
"Europa befinder sig stadig i en markedsopbygningsfase, hvor det er nødvendigt at nedbryde 
hindringer for grænseoverskridende virksomhed, rydde ud i mængden af forældede og 
overflødige nationale administrative og tekniske hindringer og overvinde modstanden i 
virksomhederne selv" (s. 37).

Behovet for en indsats for omsætningen af byggevarer i EU er af afgørende betydning set i 
lyset af sektorens størrelse. Ifølge CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation) er 
"bygge- og anlægssektoren en af Europas største industrier og tegner sig for 10 % af BNP og 
50,5 % af den faste realkapital. Byggeriet beskæftiger 12 mio. EU-borgere direkte, medens 26 
mio. arbejdspladser er afhængige af sektoren. Hertil kommer, at ca. 92 % af producenterne af 
byggematerialer - svarende til 65.000 virksomheder - er SMV'er med under 250 ansatte. 
Eftersom SMV'er udgør rygraden i vores økonomi, er det nødvendigt, at deres rolle og behov 
tilgodeses i det foreliggende forslag. I samme forbindelse er det også nødvendigt at anerkende 
behovet for en høj grad af sundhed og sikkerhed for dem, der arbejder i sektoren. Som det 
tyske arbejdstilsyn har fastslået, kommer 1 arbejdstager ud af 5000 i byggeriet ud for en 
dødsulykke i løbet af sit arbejdsliv alene i Tyskland.
Den økonomiske afmatning har ramt EU's byggebranche hårdt, mange virksomheder i hele 
EU er gået konkurs, og mange arbejdstagere har mistet deres levebrød. Ethvert tiltag, der kan 
give bygge- og anlægssektoren en saltvandsindsprøjtning, vil være velkomment. Revisionen 
af byggevaredirektivet (89/106/EØF) er i denne sammenhæng et stærkt tiltrængt løft, som skal 
hjælpe sektoren ved at fjerne handelshindringer for fabrikanterne og samtidig hjælpe 
virksomhederne med at holde sig i gang og arbejdstagerne med at beholde deres arbejde. 
Forslaget til forordning om harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer 
(KOM(2008)0311) har til formål at opdatere, forenkle og erstatte byggevaredirektivet i lyset 
af de ændrede omstændigheder vedrørende bl.a. markedsovervågning, herunder nye 
lovgivningsrammer (forordning 765/2008/EF om markedsovervågning og afgørelse nr. 
768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter). . 

Efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets førstebehandling den 24. april 2009 vedtog Rådet 
sin førstebehandlingsholdning den 13. september 2010.

Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)
Rådet har i sin førstebehandlingsholdning indført undtagelser fra kravet om udarbejdelse af en 
ydeevnedeklaration og dermed tilladt, at det i visse tilfælde ikke er obligatorisk at CE-mærke 
en vare - f.eks. når varen er fremstillet individuelt eller efter mål uden for serie osv. 
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Ordføreren har forsøgt at begrænse denne undtagelse ved at understrege, at dette kun må være 
muligt for varer i system 3 og 4 (ændringsforslag 16).  Dette vil sikre ensartede spilleregler 
uden at slække på kvalitets- og sikkerhedsstandarderne.

Farlige stoffer
Det er af afgørende vigtighed, at farlige stoffer kan spores tilbage til varerne. Hvis vi altid 
havde vidst, hvor i bygninger der var asbest, kunne såvel bygningsarbejdere som beboere 
være blevet sparet for sygdomme som f.eks. lungehindekræft (mesoteliom). Parlamentets krav 
fra førstebehandlingen om en deklaration af farlige stoffer blev ikke taget med i Rådets 
førstebehandlingsholdning. Genfremsættelsen af ændringsforslagene om farlige stoffer (nr. 7, 
17 og 49) er vigtig for den fremtidige sikkerhed, sundhed og gennemsigtighed.

Produktkontaktpunkter
Behovet for nationale produktkontaktpunkter inden for byggeriet, hvor enkeltpersoner og 
virksomheder kan få om uvildig rådgivning om en bestemt byggevare, vil være en hjælp for 
det indre marked og især for mindre aktører, der beskæftiger sig med innovativ 
produktudvikling. 

Eftersom IMCO-udvalget allerede er opmærksomt på det pres, SOLVIT-centrene er udsat for, 
finder vi det nødvendigt at skabe langt større sikkerhed for, at medlemsstaterne vil finansiere 
produktkontaktpunkterne og at de vil være upartiske, herunder at de vil være uafhængige af 
alle de organer, der medvirker i processen for opnåelse af CE-mærkning (ændringsforslag 10, 
11, 22)..

Gennemsigtighed
Der er et afgørende behov for, at de tekniske vurderingsorganer er uafhængige og 
gennemsigtige. Der bør derfor fastlægges et sæt af minimumsstandarder for gennemsigtighed.  
Organisationen af tekniske vurderingsorganer bør oplyse navnene og stillingsbetegnelserne 
for medlemmerne af de interne beslutningstagende organer. Interessenterne bør sikres en 
ligelig repræsentation i de europæiske standardiseringsorganers tekniske udvalg og 
arbejdsgrupper, og interessekonflikter bør undgås. Medlemsstaterne skal endvidere sikre, at 
medlemmerne af det stående byggeudvalg er uafhængige af de parter, der er involveret i 
vurderingen og kontrollen af konstansen af byggevarers væsentlige egenskaber 
(ændringsforslag 6, 14, 21, 25, 35, 36, 38 og 43).

Genvinding af byggevarer
Ordføreren har ligesom i forbindelse med andre direktiver og forordninger påpeget behovet 
for at genvinde byggevarer og fremme brugen af genvundne produkter, således at vi kan 
opfylde vores EU-klimamål (ændringsforslag 1 og 13).  

Sundhed og sikkerhed
Der bør lægges større vægt på spørgsmålet om sundhed og sikkerhed inden for byggeriet.  
Bygge- og anlægssektoren er i dag stadig en af de farligste brancher at arbejde i, idet der 
fortsat er alt for mange mennesker, der dør på deres arbejdsplads. Ordføreren har derfor i 
denne betænkning medtaget retningslinjer (ændringsforslag 3, 45 og 46), der fremhæver 
behovet for at opretholde den højeste grad af sikkerhed for både arbejdstagere og 
bygningernes brugere.
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e-kommunikation
Behovet for e-kommunikation og brug af nye it-metoder til at forbedre det indre marked for 
byggevarer er vigtigt i et fremtidsperspektiv. Ordføreren ser gerne, at bygge- og 
anlægssektoren får støtte til at udvikle metoder til at kommunikere mere effektivt via dette 
medie frem for via papirkommunikation (ændringsforslag 18).

Delegerede retsakter

Endelig er ændringsforslagene om delegerede retsakter udformet på grundlag af 
bestemmelserne i eksisterende lovgivning (kæledyrsforordningen (EU) nr. 438/2010 og 
Europa-Parlamentets holdning ved førstebehandling til Kommissionens forslag 
(KOM(2009)0491 om ændring af prospektdirektivet1) med henblik på at sikre Europa-
Parlamentets beføjelser (ændringsforslag 12, 41 og 42).

                                               
1 P7_TA(2010)0227, 17.6.2010


