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förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av harmoniserade villkor 
för saluföring av byggprodukter och upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG
(10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10753/3/2010 –
C7-0267/2010),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0311),

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2009)0579),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd (A7-0343/2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2. Europaparlamentet godkänner den motivering som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Rådets ståndpunkt
Skäl 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(1) I medlemsstaternas bestämmelser krävs 
att byggnadsverk utformas och utförs så att 
säkerheten för människor, husdjur eller 

(1) I medlemsstaternas bestämmelser krävs 
att byggnadsverk utformas och utförs så att 
säkerheten för människor, husdjur eller 

                                               
1 EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 441.
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egendom inte äventyras. egendom inte äventyras och miljön inte 
skadas.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 1 från första behandlingen, antagen 
den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 2

Rådets ståndpunkt
Skäl 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(5) Bestämmelser i en medlemsstat för en 
avsedd användning av en byggprodukt, 
som syftar till att uppfylla grundläggande 
krav för byggnadsverk, avgör i 
förekommande fall de väsentliga 
egenskaper vars prestanda bör deklareras.

(5) Bestämmelser i en medlemsstat för en 
avsedd användning eller avsedda 
användningar av en byggprodukt, som 
syftar till att uppfylla grundläggande krav 
för byggnadsverk, avgör i förekommande 
fall de väsentliga egenskaper vars 
prestanda bör deklareras. För att undvika 
en tom prestandadeklaration bör de 
väsentliga egenskaperna hos en 
byggprodukt som är relevanta för den 
avsedda använingen eller 
användningarna deklareras.

Ändringsförslag 3

Rådets ståndpunkt
Skäl 8a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8a) Byggföretags verksamhet bör inte 
omfattas av denna förordning. Att 
uppföra byggnadsverk utgör en tjänst och 
inte en tillverkares utsläppande av 
produkter på marknaden. 
Byggverksamhet omfattar i vissa fall även 
särskild tillverkning av enskilda delar av 
byggnadsverk som sedan infogas i 
byggnadsverket av byggföretaget.

Motivering

I denna nya förordning bör man slutligen lyckas klargöra att byggföretag som 
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förhandstillverkar enskilda byggnadsdelar på eller utanför byggarbetsplatsen inte omfattas 
av förordningens tillämpningsområde. I förordningen fastställs villkor för utsläppande eller 
tillhandahållande av byggprodukter på marknaden. Verksamheten att bygga in byggprodukter 
i byggnadsverk omfattas inte av förordningen.

Ändringsförslag 4

Rådets ståndpunkt
Skäl 14a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(14a) Vid bedömning av en byggprodukts 
prestanda bör hänsyn även tas till de 
hälso- och säkerhetsaspekter som 
förknippas med användningen av 
produkten under hela dess livslängd. 

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 2 från första behandlingen, antagen 
den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 5

Rådets ståndpunkt
Skäl 15

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(15) Tröskelvärden som fastställs av 
kommissionen i enlighet med denna 
förordning bör vara allmänt erkända 
värden för de väsentliga egenskaperna hos 
byggprodukten i fråga med avseende på 
bestämmelserna i medlemsstaterna.

(15) Tröskelvärden som fastställs av 
kommissionen i enlighet med denna 
förordning för de väsentliga egenskaperna 
hos byggprodukten i fråga bör garantera 
en hög skyddsnivå i enlighet med 
artikel 114 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (FEU-fördraget).

Motivering

Fastställandet av tröskelvärden kan ske av tekniska eller regleringsmässiga skäl (se skäl 16). 
Om det sker av regleringsmässiga skäl syftar det till att skydda hälsa eller säkerhet eller till
miljöskydd eller konsumentskydd i enlighet med artikel 114 i FEU-fördraget. Det grundas 
därför inte på ett ”allmänt erkännande”, utan på den strävan efter en hög skyddsnivå som 
anges i artikel 114.
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Ändringsförslag 6

Rådets ståndpunkt
Skäl 17

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(17) Europeiska 
standardiseringsorganisationen (CEN) och 
Europeiska standardiseringsorganisationen 
inom elområdet (Cenelec) erkänns som 
behöriga organ för att anta harmoniserade 
standarder i enlighet med de allmänna 
riktlinjer för samarbete mellan 
kommissionen och dessa båda organ som 
undertecknats den 28 mars 2003. 
Tillverkare bör använda dessa 
harmoniserade standarder när en 
hänvisning till dem har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning och 
i enlighet med de kriterier som fastställts 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster1.

(17) Europeiska 
standardiseringsorganisationen (CEN) och 
Europeiska standardiseringsorganisationen 
inom elområdet (Cenelec) erkänns som 
behöriga organ för att anta harmoniserade 
standarder i enlighet med de allmänna 
riktlinjer för samarbete mellan 
kommissionen och dessa båda organ som 
undertecknats den 28 mars 2003. 
Tillverkare bör använda dessa 
harmoniserade standarder när en 
hänvisning till dem har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning och 
i enlighet med de kriterier som fastställts 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster1. När väl 
en tillfredsställande teknisk och 
vetenskaplig kunskapsnivå i fråga om alla 
de relevanta aspekterna har uppnåtts bör 
harmoniserade standarder gälla för allt 
fler byggprodukter, i tillämpliga fall, 
bland annat genom att kräva att sådana 
standarder utarbetas på grundval av 
befintliga europeiska 
bedömningsdokument.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändringarna 5 och 120 från 
första behandlingen, antagna den 24 april 2009.)
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Ändringsförslag 7

Rådets ståndpunkt
Skäl 21

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(21) Upprättande av utkast till europeiska 
bedömningsdokument och utfärdande av 
europeiska tekniska bedömningar bör 
anförtros åt tekniska bedömningsorgan 
som utses av medlemsstaterna. För att se 
till att de tekniska bedömningsorganen har 
den nödvändiga kompetens som krävs för 
att utföra dessa uppgifter bör kraven för att 
utse dem fastställas på unionsnivå.

(21) Upprättande av utkast till europeiska 
bedömningsdokument och utfärdande av 
europeiska tekniska bedömningar bör 
anförtros åt tekniska bedömningsorgan 
som utses av medlemsstaterna. För att se 
till att de tekniska bedömningsorganen har 
den nödvändiga kompetens som krävs för 
att utföra dessa uppgifter bör kraven för att 
utse dem fastställas på unionsnivå. De 
utsedda tekniska bedömningsorganen bör 
i möjligaste mån vara självfinansierande. 

Ändringsförslag 8

Rådets ståndpunkt
Skäl 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(22) De tekniska bedömningsorganen bör 
bilda en organisation (nedan kallad de 
tekniska bedömningsorganens 
organisation), i tillämpliga fall med 
finansiellt stöd från unionen, med syfte att 
samordna förfaranden för att upprätta 
utkast till europeiska bedömningsdokument 
och för att utfärda de europeiska tekniska 
bedömningarna.

(22) De tekniska bedömningsorganen bör 
bilda en organisation (nedan kallad de 
tekniska bedömningsorganens 
organisation), i tillämpliga fall med 
finansiellt stöd från unionen, med syfte att 
samordna förfaranden för att upprätta 
utkast till europeiska bedömningsdokument 
och för att utfärda de europeiska tekniska 
bedömningarna och samtidigt säkerställa 
att insynen i förfarandena och den 
nödvändiga konfidentialiteten för dem 
garanteras. 

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 11 från första behandlingen, antagen 
den 24 april 2009.)
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Ändringsförslag 9

Rådets ståndpunkt
Skäl 24

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(24) För att öka möjligheterna till hållbart 
byggande och för att underlätta framväxten 
av miljövänliga produkter kan
prestandadeklarationen lämpligen innefatta 
information om innehåll av farliga ämnen. 
Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas rättigheter och 
skyldigheter enligt andra instrument i 
unionslagstiftningen som kan vara 
tillämpliga på farliga ämnen, särskilt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 
om utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden1, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område2, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), 
inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet3, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/98/EG av 
den 19 november 2008 om avfall3 samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar4.

(24) För att öka möjligheterna till hållbart 
byggande och för att underlätta framväxten 
av miljövänliga produkter bör
prestandadeklarationen i tillämpliga fall
innefatta information om innehåll av 
farliga ämnen i byggprodukten. Denna 
information ska tillhandahållas utan att 
det påverkar skyldigheterna, i synnerhet 
beträffande märkning, enligt andra 
instrument i unionslagstiftningen som är 
tillämpliga på farliga ämnen. 
Informationen ska göras tillgänglig 
samtidigt och i samma form som 
prestandadeklarationen så att den når ut 
till att eventuella användare av 
byggprodukter. Information om innehåll 
av farliga ämnen bör inledningsvis 
begränsas till de ämnen som avses i 
artiklarna 31 och 33 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) och 
inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet. Det särskilda 
behovet av information om innehållet av 
farliga ämnen i byggprodukter bör 
utredas ytterligare i syfte att komplettera 
gruppen berörda ämnen för att trygga en 
hög hälso- och säkerhetsnivå för 
arbetstagare som använder byggprodukter
och för användare av byggverk, inklusive 
vad gäller kraven på återvinning och/eller 
återanvändning av delar eller material.
Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas rättigheter och 
skyldigheter enligt andra instrument i 
unionslagstiftningen som kan vara 
tillämpliga på farliga ämnen, särskilt 
Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 
om utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden1, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område2, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), 
inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet3, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/98/EG av 
den 19 november 2008 om avfall4 samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar5.

Ändringsförslag 10

Rådets ståndpunkt
Skäl 24a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(24a) Prestandadeklarationen kan 
numreras efter produkttypens 
referensnummer.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändringarna 49 och 101 från 
första behandlingen, antagna den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 11

Rådets ståndpunkt
Skäl 34

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(34) Förenklade förfaranden kan användas 
av tillverkarna genom dokumentation i ett 
format som de själva väljer och på de 
villkor som anges i den relevanta 

(34) För att så långt det går, dock utan att 
rubba säkerhetsnivån, sänka kostnaden 
för att släppa ut byggprodukter på 
marknaden bör villkor för användningen 
av förenklade förfaranden för bedömning 
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harmoniserade standarden. av sådana produkters prestanda 
fastställas. Tillverkare som använder 
sådana förenklade förfaranden bör i 
vederbörlig mån visa att de uppfyller 
dessa villkor.

(Nytt ändringsförslag från parlamentet i enlighet med artikel 66.2 b och 66.3 i 
arbetsordningen.)

Ändringsförslag 12

Rådets ståndpunkt
Skäl 34a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(34a) För en verkningsfullare 
marknadskontroll bör alla förenklade 
förfaranden enligt denna förordning för 
bedömning av byggprodukters prestanda 
endast tillämpas på fysiska eller juridiska 
personer som tillverkar de produkter som 
de släpper ut på marknaden.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 18 från första behandlingen, antagen 
den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 13

Rådets ståndpunkt
Skäl 36a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(36a) De relevanta tekniska kommittéerna 
vid Europeiska 
standardiseringsorganisationen bör 
fastställa hur termen ”process som inte 
innebär serietillverkning” ska tolkas för 
de olika typer av byggprodukter som 
omfattas av denna förordning.
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Ändringsförslag 14

Rådets ståndpunkt
Skäl 37

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(37) Alla ekonomiska aktörer som ingår i 
leverans- och distributionskedjan bör vidta 
lämpliga åtgärder för att se till att de endast 
släpper ut eller tillhandahåller sådana 
produkter på marknaden som 
överensstämmer med kraven i denna 
förordning, som syftar till att säkerställa 
byggprodukters prestanda och uppfylla 
grundläggande krav för byggnadsverk. I 
synnerhet bör importörer och distributörer 
av byggprodukter vara medvetna om de 
väsentliga egenskaper för vilka det finns 
bestämmelser på unionsmarknaden och om 
de specifika kraven i medlemsstaterna med 
avseende på de grundläggande kraven för 
byggnadsverk och de bör använda denna 
kunskap i sina affärstransaktioner.

(37) Alla ekonomiska aktörer som ingår i 
leverans- och distributionskedjan bör vidta 
lämpliga åtgärder för att se till att de endast 
släpper ut eller tillhandahåller sådana 
produkter på marknaden som 
överensstämmer med kraven i denna 
förordning, som syftar till att säkerställa 
byggprodukters prestanda och uppfylla 
grundläggande krav för byggnadsverk. I 
synnerhet bör importörer och distributörer 
av byggprodukter vara medvetna om de 
väsentliga egenskaper för vilka det finns 
bestämmelser på unionsmarknaden och om 
de specifika kraven i medlemsstaterna med 
avseende på de grundläggande kraven för 
byggnadsverk och de bör använda denna 
kunskap i sina affärstransaktioner. Detta är 
nödvändigt för att i största möjliga mån 
undvika oavsiktlig bristande 
överensstämmelse mellan byggprodukters 
faktiska prestanda och vad som anges i 
prestandadeklaration samt minimera 
materiella förluster.

Motivering

Som en följd av denna bestämmelse måste de ekonomiska aktörerna vidta förebyggande 
åtgärder för att så långt det går förhindra att bristande överensstämmelse uppstår, liksom 
åtgärder för marknadsövervakning. I egenskap av ansvariga juridiska personer kommer de 
ekonomiska aktörerna att undvika förluster av alla slag i sina affärstransaktioner, vilket i 
första hand kommer att underlätta för små och medelstora företag att uppfylla sina 
skyldigheter och få valuta för pengarna.
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Ändringsförslag 15

Rådets ståndpunkt
Skäl 39

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(39) För att underlätta den fria rörligheten 
för varor bör kontaktpunkterna för 
byggprodukter kostnadsfritt stå till tjänst 
med uppgifter om bestämmelser som syftar 
till att uppfylla grundläggande krav för 
byggnadsverk som är tillämpliga på den 
avsedda användningen av varje 
byggprodukt inom respektive medlemsstats 
territorium. Kontaktpunkter för produkter 
kan även ge ekonomiska aktörer ytterligare 
upplysningar eller synpunkter. För 
ytterligare upplysningar bör kontaktpunkter 
för produkter tillåtas ta ut avgifter som står 
i proportion till kostnaderna för att 
tillhandahålla dessa upplysningar eller 
synpunkter.

(39) För att underlätta den fria rörligheten 
för varor bör kontaktpunkterna för 
byggprodukter kostnadsfritt stå till tjänst 
med uppgifter om bestämmelser som syftar 
till att uppfylla grundläggande krav för 
byggnadsverk som är tillämpliga på den 
avsedda användningen av varje 
byggprodukt inom respektive medlemsstats 
territorium. Kontaktpunkter för produkter 
kan även ge ekonomiska aktörer ytterligare 
upplysningar eller synpunkter. För 
ytterligare upplysningar bör kontaktpunkter 
för produkter tillåtas ta ut avgifter som står 
i proportion till kostnaderna för att 
tillhandahålla dessa upplysningar eller 
synpunkter. Vidare bör medlemsstaterna 
se till att kontaktpunkterna för produkter 
tilldelas tillräckligt med resurser.

Ändringsförslag 16

Rådets ståndpunkt
Skäl 40a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(40a) Kontaktpunkterna för 
byggprodukter bör kunna utföra sitt 
uppdrag på ett sätt som undviker 
intressekonflikter, i synnerhet vad 
beträffar förfarandena för erhållande av 
CE-märkning.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 58 från första behandlingen, antagen 
den 24 april 2009.)
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Ändringsförslag 17

Rådets ståndpunkt
Skäl 46a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(46a) I detta sammanhang bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter där villkoren fastställs 
för användning av webbplatser för att 
tillhandahålla prestandadeklarationen. 
Fram till dess att sådana delegerade akter 
har antagits bör det fortsatt vara tillåtet 
att använda webbplatser enligt nuvarande 
praxis.

Ändringsförslag 18

Rådets ståndpunkt
Skäl 49a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(49a) För att unionens klimatmål ska 
kunna uppnås är det mycket viktigt att 
rivningsmaterial återförs i 
materialkretsloppet genom 
återanvändning eller återvinning, och 
varje medlemsstat bör ta fram en 
handlingsplan där den utförligt anger hur
den avser att främja återanvändning eller 
återvinning i byggbranschen.

Ändringsförslag 19

Rådets ståndpunkt
Skäl 50a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(50a) I samtliga fall där så är möjligt bör 
man skapa enhetliga europeiska regler för 
hur grundkraven i bilaga I ska uppfyllas.
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Motivering

Det föreslagna tillägget till regelverket följer av att harmonisering är ett allmänt mål för den 
planerade förordningen. Det krävs för att förebygga risken för minskad harmonisering.

Ändringsförslag 20

Rådets ståndpunkt
Skäl 51a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(51a) Åtgärder bör vidtas för att påskynda 
antagandet av europeiska standarder och 
översättningen av dem till EU:s samtliga 
officiella språk. För att säkerställa att 
ingen kategori av de berörda parterna är 
oproportionerligt representerade i de 
europeiska standardiseringsorganens 
tekniska kommittéer eller arbetsgrupper 
bör man se till att skapa balans mellan de 
deltagande berörda parterna. 
Intressekonflikter mellan dessa parter bör 
undvikas.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändringarna 22 och 118 från 
första behandlingen, antagna den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 21

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. byggprodukt: varje produkt eller 
byggsats som tillverkas och släpps ut på 
marknaden för att varaktigt ingå i 
byggnadsverk eller delar därav så att 
produktens demontering förändrar 
byggnadsverkets prestanda i fråga om de 
grundläggande kraven för byggnadsverk.

1. byggprodukt: varje produkt eller 
byggsats som tillverkas och släpps ut på 
marknaden för att varaktigt ingå i 
byggnadsverk eller delar därav och vars 
prestanda förändrar byggnadsverkets 
prestanda i fråga om de grundläggande 
kraven för byggnadsverk.

Motivering

Språklig ändring.
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Ändringsförslag 22

Rådets ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. När en byggprodukt omfattas av en 
harmoniserad standard, eller en europeisk 
teknisk bedömning utfärdats för den, ska 
tillverkaren upprätta en 
prestandadeklaration när denna produkt 
släpps ut på marknaden.

1. När en byggprodukt omfattas av eller 
överensstämmer med en harmoniserad 
standard, eller en europeisk teknisk 
bedömning eller ett europeiskt 
bedömningsdokument utfärdats för den, 
ska tillverkaren upprätta en 
prestandadeklaration när denna produkt 
släpps ut på marknaden.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa ökad insyn i den tekniska regleringen och till att 
förbättra dess tekniska genomförbarhet.

Ändringsförslag 23

Rådets ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. När en byggprodukt omfattas av en 
harmoniserad standard, eller en europeisk 
teknisk bedömning utfärdats för den, ska
uppgifter i varje form om dess prestanda i 
förhållande till de väsentliga egenskaperna 
enligt definitionen i de tillämpliga 
harmoniserade tekniska specifikationerna 
endast lämnas om de ingår och specificeras 
i prestandadeklarationen.

2. När en byggprodukt omfattas av eller 
överensstämmer med en harmoniserad 
standard, eller en europeisk teknisk 
bedömning eller ett europeiskt 
bedömningsdokument utfärdats för den, 
får uppgifter i varje form om dess 
prestanda i förhållande till de väsentliga 
egenskaperna enligt definitionen i de 
tillämpliga harmoniserade tekniska 
specifikationerna endast lämnas om de 
ingår och specificeras i 
prestandadeklarationen.
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Ändringsförslag 24

Rådets ståndpunkt
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Med avvikelse från artikel 4.1 och i 
avsaknad av unionsbestämmelser eller 
nationella bestämmelser med krav på 
deklaration av väsentliga egenskaper där 
en tillverkare avser att släppa ut en 
produkt på marknaden, får en tillverkare 
avstå från att upprätta en 
prestandadeklaration i de fall när en 
byggprodukt som omfattas av en 
harmoniserad standard släpps ut på
marknaden då

Med avvikelse från artikel 4.1 och i 
avsaknad av unionsbestämmelser eller 
nationella bestämmelser med krav på 
deklaration av väsentliga egenskaper där 
produkterna kommer att användas, får en 
tillverkare avstå från att upprätta en 
prestandadeklaration i de fall när en 
byggprodukt som omfattas av en 
harmoniserad standard släpps ut på 
marknaden då

Ändringsförslag 25

Rådets ståndpunkt
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) byggprodukten är individuellt tillverkad 
eller specialtillverkad i en process som inte 
innebär serietillverkning för en särskild 
beställning och installeras i ett enda 
identifierat byggnadsverk, av en tillverkare 
som är ansvarig för att produkten 
införlivas på ett säkert sätt i 
byggnadsverket, i överensstämmelse med 
tillämpliga nationella bestämmelser och 
under ansvar av dem som är ansvariga för 
att det angivna byggnadsverket uppförs på 
ett säkert sätt, utnämnda enligt tillämpliga 
nationella bestämmelser,

a) bedömningen och 
kontinuitetskontrollen av prestanda görs 
på grundval av system 3 och 4, och
byggprodukten är individuellt tillverkad,
eller specialtillverkad i en process som inte 
innebär serietillverkning, för en särskild 
beställning för ett enda identifierat 
byggnadsverk,

Motivering

Här föreligger ett fel i formuleringen. De företag som bygger in produkter i byggnadsverk är 
aldrig tillverkare, utan alltid byggföretag. Byggföretag omfattas inte av förordningen och 
behöver därför inte undantas från förordningens tillämpningsområde i artikel 5. 
Förordningen har utformats för tillverkarnas del och fastställer villkor för utsläppande eller 
tillhandahållande av byggprodukter på marknaden. Rådets formulering leder till feltolkningar 
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i fråga om förordningens ändamål.

Ändringsförslag 26

Rådets ståndpunkt
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) byggprodukten tillverkas på traditionellt 
sätt och i en icke-industriell 
tillverkningsprocess för att på ett 
ändamålsenligt sätt renovera byggnadsverk 
med officiellt skydd som del av en utvald 
miljö, eller på grund av deras särskilda 
arkitektoniska eller historiska värde, i 
överensstämmelse med tillämpliga 
nationella bestämmelser.

c) byggprodukten tillverkas på traditionellt 
sätt eller på ett sätt som respekterar 
byggnadsminnet och i en icke-industriell 
tillverkningsprocess, särskilt för att på ett 
ändamålsenligt sätt renovera byggnadsverk 
med officiellt skydd som del av en utvald 
miljö, eller på grund av deras särskilda 
arkitektoniska eller historiska värde, i 
överensstämmelse med tillämpliga 
nationella bestämmelser.

Motivering

Det avgörande är att man handlar på ett sätt som är korrekt i förhållande till 
byggnadsminnesvården. Särskilt i samband med byggnadsminnesmärkta byggnader från 
modern tid är begränsningen till ”traditionella” förfaranden vilseledande och felaktig.

Ändringsförslag 27

Rådets ståndpunkt
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) referensnummer för och datum för 
utfärdande av den harmoniserade standard 
eller den europeiska tekniska bedömning 
som använts för bedömningen av varje 
väsentlig egenskap,

c) referensnummer för, titel på och datum 
för utfärdande av den harmoniserade 
standard eller den europeiska tekniska 
bedömning som använts för bedömningen 
av varje väsentlig egenskap,
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Ändringsförslag 28

Rådets ståndpunkt
Artikel 6 – punkt 3 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) prestanda för minst en av de väsentliga 
egenskaperna hos byggprodukten, som är 
relevant för den avsedda användningen 
eller användningarna,

c) prestanda för de väsentliga egenskaper
hos byggprodukten som är relevanta för 
den avsedda användningen eller 
användningarna,

Ändringsförslag 29

Rådets ståndpunkt
Artikel 6 – punkt 3 – led d

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

d) i förekommande fall, prestanda hos 
byggprodukten genom värden eller klasser, 
eller i en beskrivning, i förhållande till dess 
väsentliga egenskaper som är fastställda i 
enlighet med artikel 3.3,

d) i förekommande fall, prestanda hos 
byggprodukten genom värden eller klasser, 
eller i en beskrivning eller på grundval av 
en beräkning, i förhållande till dess 
väsentliga egenskaper som är fastställda i 
enlighet med artikel 3.3,

Motivering

Produkternas prestanda kan i vissa fall också räknas fram.

Ändringsförslag 30

Rådets ståndpunkt
Artikel 6 – punkt 3 – led e

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

e) i förekommande fall, prestanda hos 
byggprodukten, genom värden eller 
klasser, eller i en beskrivning, i förhållande 
till alla väsentliga egenskaper för vilka det 
finns bestämmelser med avseende på den 
deklarerade avsedda användningen eller 
användningarna där tillverkaren avser att 
släppa ut byggprodukten på marknaden,

e) i förekommande fall, prestanda hos 
byggprodukten, genom värden eller 
klasser, eller i en beskrivning eller på 
grundval av en beräkning, i förhållande 
till väsentliga egenskaper med avseende på 
den deklarerade avsedda användningen 
eller användningarna,



RR\850177SV.doc 21/48 PE448.894v04-00

SV

Ändringsförslag 31

Rådets ståndpunkt
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4a. Den information som avses i artikel 31 
eller, i förekommande fall, i artikel 33 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska 
tillhandahållas tillsammans med 
prestandadeklarationen.

Ändringsförslag 32

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Ett exemplar av prestandadeklarationen 
ska tillhandahållas tillsammans med varje 
produkt som tillhandahålls på marknaden.

1. Ett exemplar i elektroniskt format av 
prestandadeklarationen ska tillhandahållas 
för varje produkt som tillhandahålls på 
marknaden.

Prestandadeklarationen ska 
tillhandahållas i pappersformat endast om 
mottagaren begär det.

Om ett tillverkningsparti av samma 
produkt tillhandahålls en enda användare 
får den emellertid åtföljas av ett enda 
exemplar av prestandadeklarationen.

Ändringsförslag 33

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Exemplaret av prestandadeklarationen 
får tillhandahållas elektroniskt endast 
med mottagarens uttryckliga medgivande.

utgår

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 51 från första behandlingen, antagen 
den 24 april 2009.)
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Ändringsförslag 34

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Med avvikelse från punkterna 1 och 2
får prestandadeklarationens innehåll
göras tillgängligt på en webbplats i 
enlighet med de villkor som ska fastställas 
av kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 60.

3. Med avvikelse från punkt 1 får en kopia 
av prestandadeklarationen göras 
tillgänglig på en webbplats i enlighet med 
de villkor som ska fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 60. Dessa villkor ska 
bland annat garantera att 
prestandadeklarationen alltid finns 
tillgänglig.

Ändringsförslag 35

Rådets ståndpunkt
Artikel 8 – punkt 2 – stycken 1 och 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

CE-märkningen ska anbringas på de 
byggprodukter för vilka tillverkaren 
upprättat en prestandadeklaration i enlighet 
med artiklarna 4, 6 och 7.

CE-märkningen ska anbringas på de 
byggprodukter för vilka tillverkaren 
upprättat en prestandadeklaration i enlighet 
med artiklarna 4 och 6.

Om en prestandadeklaration inte har 
upprättats av tillverkaren i enlighet med 
artiklarna 4, 6 och 7 får CE-märkningen 
inte anbringas.

Om en prestandadeklaration inte har 
upprättats av tillverkaren i enlighet med 
artiklarna 4 och 6 får CE-märkningen inte 
anbringas.

Ändringsförslag 36

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. CE-märkningen ska följas av de två sista 
siffrorna i det årtal under vilket det först 
anbringats, tillverkarens namn eller 
identifieringsmärke och registrerade

2. CE-märkningen ska följas av de två sista 
siffrorna i det årtal under vilket det först 
anbringats, tillverkarens namn och 
registrerade adress, eller 
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adress, produkttypens unika 
identifieringskod, prestandadeklarationens 
referensnummer och värdet eller klassen 
för angivna prestanda, hänvisningen till de 
harmoniserade tekniska specifikationer 
som tillämpats, i förekommande fall det 
anmälda organets identifikationsnummer 
och den avsedda användningen enligt den 
harmoniserade tekniska specifikation som 
tillämpats.

ett identifieringsmärke som gör det möjligt 
att enkelt och otvetydigt identifiera 
tillverkarens namn och adress, 
produkttypens unika identifieringskod, 
prestandadeklarationens referensnummer 
och värdet eller klassen för angivna 
prestanda, hänvisningen till de 
harmoniserade tekniska specifikationer 
som tillämpats, i förekommande fall det 
anmälda organets identifikationsnummer 
och den avsedda användningen enligt den 
harmoniserade tekniska specifikation som 
tillämpats.

Motivering

Timmerindustrin skulle få det svårt att genomföra förordningen i dess nuvarande tappning på 
grund av praktiska begränsningar till följd av produkternas storlek och beskaffenhet. Genom 
denna skrivning ges samma information, men i en form som är godtagbar för industrin.

Ändringsförslag 37

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska utgå från 
befintliga mekanismer för att se till att 
bestämmelserna om CE-märkning 
tillämpas korrekt, och ska vidta lämpliga 
åtgärder i händelse av otillbörlig 
användning av märkningen. 
Medlemsstaterna ska också fastställa 
sanktioner för överträdelser, vilka får 
inbegripa straffrättsliga sanktioner för 
allvarliga överträdelser. Dessa sanktioner 
ska stå i proportion till överträdelsen och 
effektivt avskräcka från otillbörlig 
användning.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 56 från första behandlingen, antagen 
den 24 april 2009. Den är hämtad från artikel R12 i beslut 768/2008.)
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Ändringsförslag 38

Rådets ståndpunkt
Artikel 10 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Med avseende på de uppgifter som 
anges i artikel 10.1 i förordning 
(EG) nr 764/2008 ska varje medlemsstat se 
till att kontaktpunkterna för byggprodukter 
lämnar information om de bestämmelser 
inom dess territorium som syftar till att 
uppfylla de grundläggande krav för 
byggnadsverk som är tillämpliga för den 
avsedda användningen av varje 
byggprodukt enligt artikel 6.3 e i denna 
förordning.

3. Med avseende på de uppgifter som 
anges i artikel 10.1 i förordning 
(EG) nr 764/2008 ska varje medlemsstat se 
till att kontaktpunkterna för byggprodukter 
lämnar tydlig och lättbegriplig information 
om de bestämmelser inom dess territorium 
som syftar till att uppfylla de 
grundläggande krav för byggnadsverk som 
är tillämpliga för den avsedda 
användningen av varje byggprodukt enligt 
artikel 6.3 e i denna förordning.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 57 från första behandlingen, antagen 
den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 39

Rådets ståndpunkt
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3a. Kontaktpunkter för byggprodukter ska 
kunna utföra sitt uppdrag på ett sätt som 
undviker intressekonflikter, särskilt vad 
beträffar förfarandena för erhållande av 
CE-märkning. 

Ändringsförslag 40

Rådets ståndpunkt
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska upprätta en 
prestandadeklaration i enlighet med 
artiklarna 4–7 och anbringa 
CE-märkningen i enlighet med 

1. Tillverkarna ska upprätta en 
prestandadeklaration i enlighet med 
artiklarna 4 och 6 och anbringa 
CE-märkningen i enlighet med 
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artiklarna 8 och 9. artiklarna 8 och 9.

Ändringsförslag 41

Rådets ståndpunkt
Artikel 11 – punkt 8a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8a. När tillverkarna släpper ut 
byggprodukter på marknaden ska de se 
till att dessa har utformats och tillverkats i 
överensstämmelse med kraven i denna 
förordning, tillämpliga grundläggande 
krav för byggnadsverk samt de väsentliga 
egenskaper som är relevanta för 
byggproduktens avsedda användning eller 
användningar.

Motivering

Bestämmelse från beslut 768/2008. Förslaget tar upp och belyser förordningens 
huvudfunktion enligt den första artikeln, ”Syfte”. Det är viktigt att texten från den nya 
rättsliga ramen kompletteras med vissa särdrag i denna förordning.

Ändringsförslag 42

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Innan en byggprodukt släpps ut på 
marknaden ska importörerna se till att 
bedömningen och den fortlöpande 
kontrollen av prestanda utförts av 
tillverkaren. De ska se till att tillverkaren 
upprättat den tekniska dokumentation som 
avses i artikel 11.1 andra stycket och 
prestandadeklarationen i enlighet med 
artiklarna 4, 6 och 7. De ska även se till 
att produkten, när så erfordras, bär 
CE-märkningen, att den åtföljs av de 
dokument som krävs och att tillverkaren 
iakttagit de krav som anges i artikel 11.4 
och artikel 11.5.

2. Innan en byggprodukt släpps ut på 
marknaden ska importörerna se till att 
bedömningen och den fortlöpande 
kontrollen av prestanda utförts av 
tillverkaren, i överensstämmelse med 
tillämpliga grundläggande krav för 
byggnadsverk och de väsentliga 
egenskaper som är relevanta för den 
avsedda användningen. De ska se till att 
tillverkaren upprättat den tekniska 
dokumentation som avses i artikel 11.1 
andra stycket och prestandadeklarationen i 
enlighet med artiklarna 4 och 6. De ska 
även se till att produkten, när så erfordras, 
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bär CE-märkningen, att den åtföljs av de 
dokument som krävs och att tillverkaren 
iakttagit de krav som anges i artikel 11.4 
och artikel 11.5.

Motivering

Förslaget tar upp och belyser förordningens huvudfunktion enligt den första artikeln, ”Syfte”. 
Det är viktigt att texten från den nya rättsliga ramen kompletteras med vissa särdrag i denna 
förordning.

Ändringsförslag 43

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om en importör anser eller har skäl att tro 
att byggprodukten inte överensstämmer 
med prestandadeklarationen eller med 
andra tillämpliga krav i denna förordning 
får han inte släppa ut byggprodukten på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med den åtföljande prestandadeklarationen 
och med andra tillämpliga krav i denna 
förordning eller prestandadeklarationen har 
korrigerats. Om byggprodukten utgör en 
risk ska importören dessutom informera 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Om en importör anser eller har skäl att tro 
att byggprodukten inte överensstämmer 
med prestandadeklarationen eller med 
andra tillämpliga krav i denna förordning, 
särskilt dem som handlar om de 
väsentliga egenskaper som är relevanta 
för den angivna avsedda användningen 
eller användningarna, får han inte släppa 
ut byggprodukten på marknaden förrän den 
överensstämmer med den åtföljande 
prestandadeklarationen och med andra 
tillämpliga krav i denna förordning eller 
prestandadeklarationen har korrigerats. Om 
byggprodukten utgör en risk ska 
importören dessutom informera 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Motivering

Väsentliga egenskaper behöver anges, i enlighet med artikel 5.3, och i synnerhet 
importörerna bör vara medvetna om denna uppgift.
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Ändringsförslag 44

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om en distributör anser eller har skäl att 
tro att en byggprodukt inte överensstämmer 
med prestandadeklarationen eller med 
andra tillämpliga krav i denna förordning 
får han inte tillhandahålla produkten på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med den åtföljande prestandadeklarationen 
och med andra tillämpliga krav i denna 
förordning eller när prestandadeklarationen 
har korrigerats. Om produkten utgör en risk 
ska distributören dessutom informera 
tillverkaren eller importören om detta och 
även informera 
marknadskontrollmyndigheterna.

Om en distributör anser eller har skäl att 
tro att en byggprodukt inte överensstämmer 
med prestandadeklarationen eller med 
andra tillämpliga krav i denna förordning, 
särskilt dem som handlar om de 
väsentliga egenskaper som är relevanta 
för den angivna avsedda användningen 
eller användningarna, får han inte 
tillhandahålla produkten på marknaden 
förrän den överensstämmer med den 
åtföljande prestandadeklarationen och med 
andra tillämpliga krav i denna förordning 
eller när prestandadeklarationen har 
korrigerats. Om produkten utgör en risk 
ska distributören dessutom informera 
tillverkaren eller importören om detta och 
även informera 
marknadskontrollmyndigheterna.

Motivering

Väsentliga egenskaper behöver anges, i enlighet med artikel 5.3, och i synnerhet 
distributörerna, framför allt grossisterna, bör vara medvetna om denna uppgift.

Ändringsförslag 45

Rådets ståndpunkt
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1a. När berörda parter medverkar i 
utarbetandet av harmoniserade 
standarder i enlighet med denna artikel 
ska de europeiska 
standardiseringsorganen se till att de 
olika kategorierna av berörda parter i 
samtliga fall representeras på ett rättvist 
och balanserat sätt. 
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(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 118 från första behandlingen, antagen 
den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 46

Rådets ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat eller kommissionen 
anser att en harmoniserad standard inte helt 
uppfyller de krav som fastställs i det 
berörda mandatet, ska den berörda 
medlemsstaten eller kommissionen ta upp 
frågan i den kommitté som inrättats genom 
artikel 5 i direktiv 98/34/EG och redovisa 
skälen för detta. Den kommittén ska efter 
att ha hört de relevanta berörda europeiska 
standardiseringsorganen och den ständiga 
byggkommittén yttra sig utan dröjsmål.

1. Om en medlemsstat eller kommissionen 
anser att en harmoniserad standard inte helt 
uppfyller de krav som fastställs i det 
berörda mandatet, ska den berörda 
medlemsstaten eller kommissionen, efter 
att ha hört den ständiga byggkommittén,
ta upp frågan i den kommitté som inrättats 
genom artikel 5 i direktiv 98/34/EG och 
redovisa skälen för detta. Den kommittén 
ska efter att ha hört de relevanta berörda 
europeiska standardiseringsorganen yttra 
sig utan dröjsmål.

Ändringsförslag 47

Rådets ståndpunkt
Artikel 19 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 60 för att 
ändra bilaga II och fastställa ytterligare 
bestämmelser om förfaranden för 
utarbetande och antagande av ett 
europeiskt bedömningsdokument.

utgår

Motivering

Möjligheten att anta ytterligare förfaranderegler inom kommittéförfarandet går för långt. 
Även den första meningsdelen innehåller för mycket manöverutrymme i detta avseende. 
I bilaga II anges tydliga regler för upprättande av europeiska bedömningsdokument. Dessa 
behöver varken byggas ut eller utvidgas. Om detta ändå sker, rör det sig om väsentliga delar.
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Ändringsförslag 48

Rådets ståndpunkt
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3a. I tillämpliga fall ska kommissionen 
utgå från befintliga europeiska 
bedömningsdokument då uppdrag 
utfärdas i enlighet med artikel 17.1 i syfte 
att utarbeta harmoniserade standarder för 
de produkter som avses i punkt 1 i denna 
artikel.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändringarna 120 och 5 från 
första behandlingen, antagna den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 49

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – rubriken

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Det ansvariga tekniska 
bedömningsorganets skyldigheter efter

mottagande av en begäran om en 
europeisk teknisk bedömning

Skyldigheter för det tekniska 
bedömningsorgan som mottar en begäran 

om en europeisk teknisk bedömning

Ändringsförslag 50

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Det tekniska bedömningsorgan som 
mottar en begäran om en europeisk teknisk 
bedömning (nedan kallat det ansvariga 
tekniska bedömningsorganet) ska 
informera tillverkaren om huruvida 
byggprodukten helt eller delvis omfattas av 
en harmoniserad teknisk specifikation 
enligt följande:

1. Det tekniska bedömningsorgan som 
mottar en begäran om en europeisk teknisk 
bedömning ska informera tillverkaren om 
huruvida byggprodukten helt eller delvis 
omfattas av en harmoniserad teknisk 
specifikation enligt följande:



PE448.894v04-00 30/48 RR\850177SV.doc

SV

a) Om byggprodukten helt omfattas av en 
harmoniserad standard ska det ansvariga
tekniska bedömningsorganet informera 
tillverkaren om att en europeisk teknisk 
bedömning inte kan utfärdas för den i 
enlighet med artikel 19.1.

a) Om byggprodukten helt omfattas av en 
harmoniserad standard ska det tekniska 
bedömningsorganet informera tillverkaren 
om att en europeisk teknisk bedömning 
inte kan utfärdas för den i enlighet med 
artikel 19.1.

b) Om byggprodukten helt omfattas av ett 
europeiskt bedömningsdokument ska det 
ansvariga tekniska bedömningsorganet 
informera tillverkaren om att detta 
europeiska bedömningsdokument kommer 
att användas som grund för den europeiska 
tekniska bedömning som ska utfärdas.

b) Om byggprodukten helt omfattas av ett 
europeiskt bedömningsdokument ska det 
tekniska bedömningsorganet informera 
tillverkaren om att detta europeiska 
bedömningsdokument kommer att 
användas som grund för den europeiska 
tekniska bedömning som ska utfärdas.

c) Om byggprodukten inte omfattas, eller 
inte helt omfattas, av någon harmoniserad 
teknisk specifikation ska det ansvariga
tekniska bedömningsorganet tillämpa de 
förfaranden som fastställs i bilaga II eller 
de som fastställs i enlighet med 
artikel 19.3.

c) Om byggprodukten inte omfattas, eller 
inte helt omfattas, av någon harmoniserad 
teknisk specifikation ska det tekniska 
bedömningsorganet tillämpa de 
förfaranden som fastställs i bilaga II eller 
de som fastställs i enlighet med 
artikel 19.3.

Ändringsförslag 51

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. I de fall som avses i punkt 1 b och 1 c, 
ska det ansvariga tekniska 
bedömningsorganet informera de tekniska 
bedömningsorganens organisation och 
kommissionen om innehållet i begäran och 
om hänvisningen till ett relevant 
kommissionsbeslut för den bedömning och 
fortlöpande kontroll av prestanda som det 
tekniska bedömningsorganet avser att 
tillämpa på den produkten eller om 
avsaknaden av ett sådant 
kommissionsbeslut.

2. I de fall som avses i punkt 1 b och 1 c, 
ska det tekniska bedömningsorganet 
informera de tekniska bedömningsorganens 
organisation och kommissionen om 
innehållet i begäran och om hänvisningen 
till ett relevant kommissionsbeslut för den 
bedömning och fortlöpande kontroll av 
prestanda som det tekniska 
bedömningsorganet avser att tillämpa på 
den produkten eller om avsaknaden av ett 
sådant kommissionsbeslut.
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Ändringsförslag 52

Rådets ståndpunkt
Artikel 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Europeiska bedömningsdokument som 
antas av de tekniska bedömningsorganens 
organisation ska översändas till 
kommissionen, som ska offentliggöra en 
förteckning över hänvisningar till antagna
europeiska bedömningsdokument i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Europeiska bedömningsdokument som 
antas av de tekniska bedömningsorganens 
organisation ska översändas till 
kommissionen, som ska offentliggöra en 
förteckning över hänvisningar till slutliga 
europeiska bedömningsdokument i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen ska offentliggöra eventuella 
uppdateringar av denna förteckning.

Kommissionen ska offentliggöra eventuella 
uppdateringar av denna förteckning.

Ändringsförslag 53

Rådets ståndpunkt
Artikel 24 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Ett europeiskt bedömningsdokument ska 
minst innehålla en allmän beskrivning av 
byggprodukten, de väsentliga 
egenskaperna samt metoder och kriterier
för att bedöma prestanda i förhållande till 
dess väsentliga egenskaper, som är 
förknippade med den av tillverkaren 
förutsedda användningen. I synnerhet ska 
ett europeiskt bedömningsdokument 
innehålla förteckningen över väsentliga 
egenskaper som är relevanta för 
produktens avsedda användning och som 
är överenskomna mellan tillverkaren och 
de tekniska bedömningsorganen.

1. Ett europeiskt bedömningsdokument ska 
minst innehålla en allmän beskrivning av 
byggprodukten, förteckningen över 
väsentliga egenskaper som är relevanta 
för den av tillverkaren avsedda 
användningen av produkten och som är 
överenskomna mellan tillverkaren och de 
tekniska bedömningsorganens 
organisation, och en beskrivning av 
metoderna och kriterierna för att bedöma 
produktens prestanda i förhållande till 
dessa väsentliga egenskaper.
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Ändringsförslag 54

Rådets ståndpunkt
Artikel 29 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får utse tekniska 
bedömningsorgan inom sina territorier, 
särskilt för ett eller flera av de 
produktområden som förtecknas i tabell 1 i 
bilaga IV.

1. Medlemsstaterna får utse tekniska 
bedömningsorgan inom sina territorier, 
särskilt för ett eller flera av de 
produktområden som förtecknas i tabell 1 i 
bilaga IV.

De medlemsstater som utsett ett tekniskt 
bedömningsorgan ska meddela övriga 
medlemsstater och kommissionen dess 
namn, adress och de produktområden för 
vilka detta tekniska bedömningsorgan 
utsetts.

De medlemsstater som utsett ett tekniskt 
bedömningsorgan ska meddela övriga 
medlemsstater och kommissionen dess 
namn, adress och de produktområden 
och/eller byggprodukter för vilka detta 
tekniska bedömningsorgan utsetts.

Ändringsförslaget är horisontellt och därför bör ”och/eller byggprodukter” infogas i 
artikel 30.1 och 30.2, punkt 2 i bilaga II och i tabell 2 i bilaga IV (i den första förteckningen 

över krav, leden b, c och e).

Ändringsförslag 55

Rådets ståndpunkt
Artikel 29 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen ska göra förteckningen 
över de tekniska bedömningsorganen 
allmänt tillgänglig i elektronisk form med 
angivande av de produktområden och/eller 
de byggprodukter för vilka de utsetts.

Kommissionen ska göra förteckningen 
över de tekniska bedömningsorganen 
allmänt tillgänglig i elektronisk form med 
angivande av de produktområden och/eller 
de byggprodukter för vilka de utsetts, 
varvid den ska sträva efter att uppnå 
största möjliga insyn.

Kommissionen ska göra eventuella 
uppdateringar av denna förteckning 
allmänt tillgängliga.

Kommissionen ska göra eventuella 
uppdateringar av denna förteckning 
allmänt tillgängliga.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 73, antagen den 24 april 2009.)
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Ändringsförslag 56

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1a. De tekniska bedömningsorganen ska 
göra sina organisationsscheman liksom 
namnen på medlemmarna i deras interna 
beslutsorgan allmänt tillgängliga.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 73, antagen den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 57

Rådets ståndpunkt
Artikel 31 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Organisera samordningen av de tekniska 
bedömningsorganen och säkerställa 
samarbetet med övriga berörda parter.

a) Organisera samordningen av de tekniska 
bedömningsorganen och, vid behov,
säkerställa samarbete och samråd med 
övriga berörda parter. 

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 73, antagen den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 58

Rådets ståndpunkt
Artikel 31 – punkt 4 – stycke 1 – led aa (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

aa) Säkerställa att exempel på bästa 
praxis delas mellan de tekniska 
bedömningsorganen för att därigenom 
öka effektiviteten och bistå industrin med 
bättre tjänster.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 73, antagen den 24 april 2009.)
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Ändringsförslag 59

Rådets ståndpunkt
Artikel 31 – punkt 4 – stycke 1 – led fa (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

fa) Använda arbetsgrupper där alla 
berörda parter är företrädda för att 
fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag 60

Rådets ståndpunkt
Artikel 34 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Kommissionen ska utvärdera huruvida 
de uppgifter som avses i artikel 31.4 som 
unionen finansierar är relevanta med 
hänsyn till behoven för unionens politik 
och lagstiftning och informera 
Europaparlamentet och rådet om resultaten 
av denna utvärdering senast 
den 1 januari 2017 och därefter vart 
femte år.

2. Kommissionen ska utvärdera huruvida 
de uppgifter som avses i artikel 31.4 som 
unionen finansierar är relevanta med 
hänsyn till behoven för unionens politik 
och lagstiftning och informera 
Europaparlamentet och rådet om resultaten 
av denna utvärdering senast 
den 1 januari 2017 och därefter vart 
fjärde år. 

(Nytt ändringsförslag i enlighet med artikel 66.3 i arbetsordningen.)

Ändringsförslag 61

Rådets ståndpunkt
Artikel 36 – punkt 1 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) att den byggprodukt, som omfattas av 
harmoniserade tekniska specifikationer, 
som tillverkaren släpper ut på marknaden 
är ett system som består av komponenter 
som denne monterar och därvid noggrant 
följer de exakta anvisningar som ges av 
leverantören av ett sådant system eller av 
en komponent däri som redan provat detta 
system eller denna komponent för en eller 

c) att den byggprodukt, som omfattas av en 
harmoniserad standard, som tillverkaren 
släpper ut på marknaden är ett system som 
består av komponenter som denne 
monterar och därvid noggrant följer de 
exakta anvisningar som ges av leverantören 
av ett sådant system eller av en komponent 
däri som redan provat detta system eller 
denna komponent för en eller flera av dess 



RR\850177SV.doc 35/48 PE448.894v04-00

SV

flera av dess väsentliga egenskaper i 
enlighet med den relevanta harmoniserade 
tekniska specifikationen; Om dessa villkor 
är uppfyllda får tillverkaren ange prestanda 
som motsvarar alla eller en del av 
provningsresultaten för det system eller 
den komponent som tillhandahållits denne; 
Tillverkaren får endast använda de 
provningsresultat som nåtts av en annan 
tillverkare eller systemleverantör efter att 
ha erhållit tillstånd av den tillverkare eller 
systemleverantör som förblir ansvarig för 
dessa provningsresultats riktighet, 
tillförlitlighet och stabilitet.

väsentliga egenskaper i enlighet med den 
relevanta harmoniserade standarden; om
dessa villkor är uppfyllda får tillverkaren 
ange prestanda som motsvarar alla eller en 
del av provningsresultaten för det system 
eller den komponent som tillhandahållits 
denne; tillverkaren får endast använda de 
provningsresultat som nåtts av en annan 
tillverkare eller systemleverantör efter att 
ha erhållit tillstånd av den tillverkare eller 
systemleverantör som förblir ansvarig för 
dessa provningsresultats riktighet, 
tillförlitlighet och stabilitet.

Ändringsförslag 62

Rådets ståndpunkt
Artikel 37

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Mikroföretag som tillverkar byggprodukter 
som omfattas av en harmoniserad standard 
får ersätta bestämningen av produkttyp på 
grundval av typprovning enligt de 
tillämpliga systemen 3 och 4 i enlighet med 
bilaga V med användning av metoder som 
skiljer sig från dem som ingår i den
tillämpliga harmoniserade standarden. De 
tillverkarna får även behandla 
byggprodukter för vilka system 3 tillämpas 
i enlighet med bestämmelserna för system 
4. När en tillverkare använder dessa 
förenklade förfaranden ska han med hjälp 
av specifik teknisk dokumentation visa 
byggproduktens överensstämmelse med 
tillämpliga krav.

Mikroföretag som tillverkar byggprodukter 
som omfattas av en harmoniserad standard 
får ersätta bestämningen av produkttyp på 
grundval av typprovning enligt de 
tillämpliga systemen 3 och 4 i enlighet med 
bilaga V med användning av metoder som 
skiljer sig från dem som ingår i den 
tillämpliga harmoniserade standarden, på 
de villkor som fastställs där. De 
tillverkarna får även behandla 
byggprodukter för vilka system 3 tillämpas 
i enlighet med bestämmelserna för system 
4. När en tillverkare använder dessa 
förenklade förfaranden ska han med hjälp 
av specifik teknisk dokumentation visa 
byggproduktens överensstämmelse med 
tillämpliga krav samt visa att de 
tillämpade förfarandena är likvärdiga 
med de förfaranden som anges i de 
harmoniserade tekniska 
specifikationerna.

Motivering

I sitt yttrande över rådets gemensamma ståndpunkt har kommissionen med rätta påpekat en 
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viss brist på samstämdhet i samband med utformningen av den specifika tekniska 
dokumentationen. Ändringsförslaget är avsett att åtgärda denna bristande samstämdhet, och 
garantera att de produkter som deklareras med hjälp av en specifik teknisk dokumentation är 
likvärdiga med de övriga, CE-märkta produkterna.

Ändringsförslag 63

Rådets ståndpunkt
Artikel 38 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. I fråga om byggprodukter som omfattas 
av en harmoniserad standard och som är 
individuellt tillverkade eller 
specialtillverkade i en process som inte 
innebär serietillverkning, för en särskild 
beställning och som installeras i ett enda 
identifierat byggnadsverk, får 
prestandabedömningsdelen av det 
tillämpliga systemet, i enlighet med vad 
som anges i bilaga V, av tillverkaren bytas 
ut mot specifik teknisk dokumentation som 
styrker att denna produkt är i 
överensstämmelse med de tillämpliga 
kraven.

1. I fråga om byggprodukter som omfattas 
av en harmoniserad standard och som är 
individuellt tillverkade eller 
specialtillverkade i en process som inte 
innebär serietillverkning, för en särskild 
beställning och som installeras i ett enda 
identifierat byggnadsverk, får 
prestandabedömningsdelen av det 
tillämpliga systemet, i enlighet med vad 
som anges i bilaga V, av tillverkaren bytas 
ut mot specifik teknisk dokumentation som 
styrker att denna produkt är i 
överensstämmelse med de tillämpliga 
kraven samt visar att de tillämpade 
förfarandena är likvärdiga med de 
förfaranden som anges i de 
harmoniserade tekniska 
specifikationerna.

Motivering

I sitt yttrande över rådets gemensamma ståndpunkt har kommissionen med rätta påpekat 
en viss brist på samstämdhet i samband med utformningen av den specifika tekniska 
dokumentationen. Ändringsförslaget är avsett att åtgärda denna bristande samstämdhet, och 
det ska ses till att de produkter som deklareras med hjälp av en specifik teknisk 
dokumentation är likvärdiga med de övriga, CE-märkta produkterna.
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Ändringsförslag 64

Rådets ståndpunkt
Artikel 43 – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Ett anmält organ och dess personal ska 
under förfarandet för bedömning och 
fortlöpande kontroll av prestanda utföra 
tredjeparts uppgifter med högsta grad av 
yrkesintegritet och erforderlig teknisk 
kompetens inom det specifika området och 
måste hållas fria från alla påtryckningar 
och incitament, i synnerhet ekonomiska, 
som kan påverka deras omdöme eller 
resultaten av deras bedömnings- och/eller 
kontrollverksamhet, speciellt från personer 
eller grupper av personer med intresse i 
resultaten av denna verksamhet.

5. Ett anmält organ och dess personal ska 
under förfarandet för bedömning och 
fortlöpande kontroll av prestanda, med full 
insyn beträffande tillverkaren, utföra 
tredjeparts uppgifter med högsta grad av 
yrkesintegritet och erforderlig teknisk 
kompetens inom det specifika området och 
måste hållas fria från alla påtryckningar 
och incitament, i synnerhet ekonomiska, 
som kan påverka deras omdöme eller 
resultaten av deras bedömnings- och/eller 
kontrollverksamhet, speciellt från personer 
eller grupper av personer med intresse i 
resultaten av denna verksamhet. 

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 86, antagen den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 65

Rådets ståndpunkt
Artikel 60 – punkt 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Fastställande, när så är lämpligt, av de 
väsentliga egenskaper eller tröskelvärden 
inom specifika byggproduktgrupper för 
vilka tillverkaren i enlighet med 
artiklarna 3–6 ska ange prestandan för sin 
produkt – i förhållande till deras avsedda 
användning, genom värde eller klass, eller i 
en beskrivning –när den släpps ut på 
marknaden.

a) Fastställande av de väsentliga 
egenskaper eller tröskelvärden inom 
specifika byggproduktgrupper för vilka 
tillverkaren i enlighet med artiklarna 3–6 
ska ange prestandan för sin produkt – i 
förhållande till deras avsedda användning, 
genom värde eller klass, eller i en 
beskrivning – när den släpps ut på 
marknaden.
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Ändringsförslag 66

Rådets ståndpunkt
Artikel 61 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Befogenheter att anta de delegerade 
akter som avses i artikel 60 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
den ... *. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om de delegerade befogenheterna 
senast sex månader innan perioden på 
fem år har löpt ut. Delegeringen av 
befogenheter ska automatiskt förlängas 
med perioder av samma längd, om den inte 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet 
i enlighet med artikel 62.

1. Befogenheter att anta de delegerade 
akter som avses i artikel 60 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
den ... *. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om de delegerade befogenheterna 
senast sex månader innan perioden på 
fem år har löpt ut. Delegeringen av 
befogenheter ska genom tyst 
överenskommelse förlängas med perioder 
av samma längd, om den inte återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet i enlighet 
med artikel 62.

Ändringsförslag 67

Rådets ståndpunkt
Artikel 63 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen.

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på tre månader från 
delgivningsdagen. 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska denna period förlängas med 
två månader.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska denna period förlängas med 
tre månader.

(Nytt ändringsförslag i enlighet med artikel 66.2 d i arbetsordningen.)

Ändringsförslag 68

Rådets ståndpunkt
Artikel 64 – punkt 2a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
medlemmarna i den kommitté som avses i 
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punkt 1 är oberoende av de parter som 
deltar i bedömningen och 
kontinuitetskontrollen av prestanda med 
avseende på byggprodukternas väsentliga 
egenskaper. 

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 88 från första behandlingen, antagen 
den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 69

Rådets ståndpunkt
Artikel 67 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Rapporten ska även redogöra för 
genomförandet av artikel 37 med 
beaktande bland annat av om 
tillämpningen av den kan utvidgas till 
andra företag, om den ska anpassas till 
små produktionsserier eller om den ska 
upphävas. 

(Ändringsförslaget återger ändring 112, antagen den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 70

Rådets ståndpunkt
Artikel 67 – stycke 1b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Senast ... * ska kommissionen utvärdera 
det särskilda behovet av information om 
innehållet av farliga ämnen i 
byggprodukter för att eventuellt utvidga
informationskravet i artikel 6.4a till att 
även omfatta andra ämnen, och 
kommissionen ska lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet. I sin 
bedömning ska kommissionen ta hänsyn 
till bland annat behovet av att trygga en 
hög hälso- och säkerhetsnivå för 
arbetstagare som använder byggprodukter 
och för användare av byggnadsverk, 
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inklusive vad gäller kraven på återvinning 
och/eller återanvändning av delar eller 
material. Rapporten ska åtföljas av 
lämpliga lagstiftningsförslag.
*EUT: Var vänlig för in datumet tre år 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft.

Ändringsförslag 71

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Byggnadsverk måste i sin helhet och i sina 
olika delar vara lämpade för sin avsedda 
användning. Under förutsättning av 
normalt underhåll ska byggnadsverk 
uppfylla dessa grundläggande krav för 
byggnadsverk under en ekonomiskt rimlig 
livslängd.

Byggnadsverk måste i sin helhet och i sina 
olika delar vara lämpade för sin avsedda 
användning, särskilt med beaktande av de 
inblandades hälsa och säkerhet under 
byggnadsverkens livslängd. Under 
förutsättning av normalt underhåll ska 
byggnadsverk uppfylla dessa 
grundläggande krav för byggnadsverk 
under en ekonomiskt rimlig livslängd.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 90, antagen den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 72

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – del 3 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Byggnadsverk ska utformas och byggas så 
att de inte kommer att utgöra ett hot vare 
sig mot brukarnas och grannarnas hygien 
eller hälsa eller i orimligt hög grad 
påverkar miljökvaliteten under hela sin 
livslängd, eller klimatet, under uppförande, 
användning och rivning, i synnerhet som 
en följd av något av följande:

Byggnadsverk ska utformas och byggas så 
att de under hela sin livslängd inte 
kommer att utgöra ett hot vare sig mot 
byggnadsarbetarnas, brukarnas eller
grannarnas hygien eller hälsa och säkerhet
eller i orimligt hög grad påverkar 
miljökvaliteten under hela sin livslängd, 
eller klimatet, under uppförande, 
användning och rivning, i synnerhet som 
en följd av något av följande: 
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(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 91, antagen den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 73

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – del 3 – led d

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

d) Emission av farliga ämnen till 
grundvatten, havsvatten eller mark.

d) Emission av farliga ämnen till 
grundvatten, havsvatten, sjöar, flodsystem
eller mark.

Ändringsförslag 74

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – del 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Byggnadsverk och deras uppvärmnings-, 
kyl-, belysnings- och 
ventilationsanläggningar ska utformas och 
byggas så att den mängd energi som krävs 
för användningen ska vara liten när hänsyn 
tas till de som befinner sig i 
byggnadsverket och platsens 
klimatförhållanden.

Byggnadsverk och deras uppvärmnings-, 
kyl-, belysnings- och 
ventilationsanläggningar ska utformas och 
byggas så att den mängd energi som krävs 
för användningen ska vara liten när hänsyn 
tas till de som befinner sig i 
byggnadsverket och platsens 
klimatförhållanden. Byggnadsverk ska 
också vara energieffektiva, dvs. utnyttja så 
lite energi som möjligt under sin 
livslängd.

(Detta ändringsförslag återger i allt väsentligt ändring 92, antagen den 24 april 2009.)

Ändringsförslag 75

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – del 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

7. HÅLLBAR ANVÄNDNING AV 
NATURRESURSER

7. HÅLLBAR ANVÄNDNING AV 
NATURRESURSER I BYGGNADSVERK
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Motivering

Det är viktigt att byggnadsverk nämns i rubriken för att undvika missförstånd.

Ändringsförslag 76

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – del 7 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Byggnadsverk ska utformas, byggas och 
rivas så att användningen av naturresurser 
är hållbar och säkerställer

Byggnadsverken ska utformas, byggas och 
rivas så att användningen av naturresurser 
är hållbar och i synnerhet säkerställer

Ändringsförslag 77

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – del 7 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) möjlighet till återvinning av 
byggnadsverken, deras material och delar 
efter rivning,

a) möjlighet till återanvändning eller 
återvinning av byggnadsverken, deras 
material och delar efter rivning,

Ändringsförslag 78

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – del 1 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

När en tillverkare begär en europeisk 
teknisk bedömning av en byggprodukt av 
ett tekniskt bedömningsorgan och efter det 
att tillverkaren och det tekniska 
bedömningsorganet har ingått ett avtal om 
skydd av affärshemligheter och 
konfidentialitet ska denne till det ansvariga
tekniska bedömningsorganet, inlämna ett 
tekniskt dokument som beskriver 
produkten, den av tillverkaren förutsedda 
användningen och uppgifter om den 
tillverkningskontroll i fabrik som denne 

När en tillverkare begär en europeisk 
teknisk bedömning av en byggprodukt av 
ett tekniskt bedömningsorgan och efter det 
att tillverkaren och det tekniska 
bedömningsorganet, på tillverkarens 
begäran, har ingått ett avtal om skydd av 
affärshemligheter och konfidentialitet ska 
denne till det tekniska bedömningsorganet 
(nedan kallat det ansvariga tekniska 
bedömningsorganet), inlämna ett tekniskt 
dokument som beskriver produkten, den av 
tillverkaren förutsedda användningen och 
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avser att tillämpa. uppgifter om den tillverkningskontroll i 
fabrik som denne avser att tillämpa.

Ändringsförslag 79

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – del 5 – rubriken

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Kommissionens medverkan 5. Kommissionens och tillverkarens 
medverkan

Motivering

Även tillverkarna måste kunna få delta.

Ändringsförslag 80

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – del 5 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

En företrädare för kommissionen får delta 
som observatör i alla delar av 
arbetsprogrammets genomförande.

En företrädare för kommissionen och en 
företrädare för tillverkaren får delta som 
observatörer i alla delar av 
arbetsprogrammets genomförande.

Motivering

Även tillverkarna måste kunna få delta.

Ändringsförslag 81

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – del 7 – stycke 1 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) sända en kopia till kommissionen. c) sända en kopia till kommissionen efter 
samråd med kommittén i enlighet med 
artikel 64.
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Ändringsförslag 82

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – del 7 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om kommissionen inom femton 
arbetsdagar efter mottagandet meddelar de 
tekniska bedömningsorganens organisation 
sina synpunkter på utkastet till det 
europeiska bedömningsdokumentet, ska de 
tekniska bedömningsorganens organisation 
ändra utkastet i enlighet med detta och 
sända en kopia av det antagna europeiska 
bedömningsdokumentet till tillverkaren 
och kommissionen.

Om kommissionen inom femton 
arbetsdagar efter mottagandet meddelar de 
tekniska bedömningsorganens organisation 
sina synpunkter på kopian av det 
europeiska bedömningsdokumentet, ska de 
tekniska bedömningsorganens organisation 
granska dessa synpunkter och sända en 
kopia av det därefter ändrade eller 
oförändrade europeiska 
bedömningsdokumentet till tillverkaren 
och kommissionen.

Motivering

Formuleringen är vilseledande, eftersom utkastet redan antagits i enlighet med led b och det 
därför inte längre rör sig om ett utkast. Dessutom är det i denna form inte acceptabelt att 
kommissionen utövar inflytande på ett sätt som uppenbarligen alltid förväntas leda till 
en omarbetning.

Ändringsförslag 83

Rådets ståndpunkt
Bilaga III – rubriken

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Prestandadeklaration Nr ................... utgår

Motivering

Det framgår inte varför det utöver identifieringskoden enligt del 1 ska behövas ytterligare 
en siffra.
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MOTIVERING

Förordningen om byggprodukter
Inledning
”Good fences make good neighbours” (”Bra staket gör goda grannar”) från ”Mending Wall” 
av Robert Frost

Runtom i EU finns det allt för många ”staket” som skapar handelshinder inom byggsektorn. 
Dessvärre har ”goda grannar” fortfarande för vana att tillgripa nationella tekniska föreskrifter 
för att hindra den fria rörligheten för varor och tjänster inom byggsektorn. Som professor 
Mario Monti anmärker i sin rapport om en ny strategi för den inre marknaden 
(”A New Strategy for the Single Market”) från den 9 maj 2010 är Europa fortfarande i färd 
med att ”bygga” den inre marknaden, med vad det innebär av att riva ner hinder för 
gränsöverskridande verksamhet, avlägsna föråldrade nationella administrativa och tekniska 
hinder och övervinna företagens motstånd (s. 37).

Inte minst med tanke på sektorns storlek är det mycket viktigt att saluföringen av 
byggprodukter inom EU blir föremål för åtgärder. Enligt 
Europeiska standardiseringskommittén (CEN) svarar byggsektorn för 10 procent av 
EU:s samlade BNP och 50,5 procent av dess fasta bruttoinvesteringar, och är därmed en av 
Europas största näringsgrenar. Sektorn sysselsätter direkt 12 miljoner EU-medborgare, och 
ytterligare 26 miljoner arbetstagare är beroende av sektorn. Därtill kommer att omkring 
92 procent av alla tillverkare av byggmaterial, motsvarande 65 000 företag, är små och 
medelstora företag med mindre än 250 anställda. Eftersom EU:s ekonomi står och faller med 
dessa små och medelstora företag måste deras roll och behov erkännas i det föreliggande 
förslaget. Samtidigt är det viktigt att erkänna att de som arbetar i denna sektor måste 
garanteras ett gott hälso- och arbetsskydd. Statistik från den tyska styrelsen för arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa visar att enbart i Tyskland omkommer en av fem tusen byggnadsarbetare i 
arbetsplatsolyckor.
Den ekonomiska nedgången har drabbat EU:s byggnadsindustri hårt, med konkursdrabbade 
företag och friställda arbetare runt om i Europa. Varje åtgärd som kan hjälpa byggsektorn är 
välkommen. Översynen av direktivet om byggprodukter (89/106/EEG) är i detta sammanhang 
ett välbehövligt initiativ för att få sektorn på fötter igen genom att avskaffa hinder för 
tillverkare, och därigenom hjälpa företag att hålla igång verksamheten och trygga 
sysselsättningen för deras anställda. 
Syftet med förslaget till förordning om harmoniserade villkor för utsläppande av 
byggprodukter på marknaden (KOM(2008)0311) är att uppdatera, förenkla och ersätta 
direktivet om byggprodukter i ljuset av de ändrade förutsättningar som gäller exempelvis för 
marknadsövervakning, såsom det regleras bl.a. genom den s.k. nya rättsliga ramen 
(förordning nr 765/2008/EG om marknadsövervakning och beslut 768/2008/EG om en 
gemensam ram för saluföring av produkter).
Efter Europaparlamentets antagande vid första behandlingen den 24 april 2009 antog rådet sin 
ståndpunkt vid första behandlingen den 13 september 2010.

Prestandadeklaration (CE-märkning)
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I sin ståndpunkt vid första behandlingen antog rådet undantag i villkoren för avfattande av 
prestandadeklaration, och öppnade därmed för möjligheten att produkter undantas från den 
annars obligatoriska CE-märkningen – exempelvis när det gäller individuellt tillverkade eller 
specialtillverkade produkter i en process som inte innebär serietillverkning osv. 
Föredraganden har försökt begränsa detta undantag genom att betona att det enbart gäller för 
produkter i system 3 och 4 (ändringsförslag 16). Detta för att garantera att det råder lika 
konkurrensvillkor utan att man ska behöva tumma på vare sig högt ställda kvalitetsanspråk 
eller produktsäkerhet.

Farliga ämnen
Det är mycket viktigt att kunna spåra farliga ämnen tillbaka till produkterna. Om vi vet var 
asbest förekommer i byggnader kan vi undvika att såväl byggnadsarbetare som de som bor i 
och använder byggnaderna drabbas av sjukdomar som mesoteliom. Den deklaration om 
farliga ämnen som parlamentet krävde vid första behandlingen finns inte längre med i rådets 
ståndpunkt. Av omsorg om människors framtida hälsa och säkerhet, och för att garantera 
öppenhet, är det viktigt att åter lägga fram ändringsförslagen (nummer 7, 17 och 49) om 
farliga ämnen.

Kontaktpunkter för produkter
Nationella kontaktpunkter för byggprodukter som kan erbjuda individer och företag opartisk 
rådgivning om en viss byggprodukt skulle fylla ett behov på den inre marknaden och särskilt 
vara till stor hjälp för små aktörer som är intresserade av att satsa på innovativ 
produktutveckling. 

Väl medvetet om de påfrestningar som Solvit-centrumen redan utsätts för vill utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd understryka hur angeläget det är att klargöra att 
finansieringen av kontaktpunkterna för byggprodukter faller på medlemsstaterna, och att 
dessa kontaktpunkter ska vara opartiska, dvs. oberoende av alla berörda organ som deltar i 
förfarandet för erhållande av CE-märkning (ändringsförslag 10, 11 och 22).

Öppenhet
Det är mycket viktigt att det råder öppenhet kring de tekniska bedömningsorganen och att de 
är oberoende. Det finns därför anledning att föra fram en rad minimistandarder för öppenhet. 
De tekniska bedömningsorganens organisationsscheman bör ange namnen på medlemmarna i 
de interna beslutsorganen och deras befattningar. Man bör se till att det råder en rättvis balans 
mellan de olika berörda parter som är representerade i de europeiska standardiseringsorganens 
tekniska kommittéer och arbetsgrupper, och likaså se till att det inte förekommer 
intressekonflikter parterna emellan. Vidare ska medlemsstaterna se till att medlemmarna i den 
ständiga byggkommittén är oberoende av de parter som berörs av bedömningen och 
kontinuitetskontrollen av byggprodukterna (ändringsförslag 6, 14, 21, 25, 35, 36, 38 och 43).

Återvinning av byggnadsmaterial
I linje med andra direktiv och förordningar och för att unionens klimatmål ska uppnås 
uppmärksammar föredraganden behovet av produktåtervinning och av att främja 
användningen av återvunna produkter (ändringsförslag 1 och 13). 

Hälsa och säkerhet
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Större vikt måste läggas vid frågan om hälsa och säkerhet i byggsektorn. Byggsektorn 
erbjuder ännu i dag en av arbetsmarknadens farligaste utkomstmöjligheter, med allt för många 
människor som omkommer i arbetet. I sin rekommendation har därför föredraganden (med 
ändringsförslag 3, 45 och 46) angett riktlinjer som understryker nödvändigheten av att slå 
vakt om högsta möjliga skyddsnivå för såväl byggnadsarbetare som de som använder 
byggnader.

Elektronisk kommunikation
Behovet av e-kommunikation och användningen av nya it-metoder för att förbättra den inre 
marknaden för byggprodukter är viktiga aspekter i ett framtidsperspektiv. Föredraganden ser 
gärna att byggsektorn uppmuntras att utveckla mer effektiva e-kommunikationsmedel i stället 
för att hålla fast vid meddelanden i pappersformat (ändringsförslag 18).

Delegerade akter

Avslutningsvis påpekas att ändringsförslagen om delegerade akter, för att säkerställa 
parlamentets befogenheter, har utformats med gällande lagstiftning (sällskapsdjurdirektivet 
(EU) nr 438/2010 och Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av 
kommissionens förslag till direktiv (KOM(2009)0491) om ändring av prospektdirektivet1) 
som förebild (ändringsförslag 12, 41 och 42).

                                               
1 P7_TA(2010)0227, 17.6.2010.
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