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Om: Lovgivningsmæssig spørgetid om gennemførelsen af byggevareforordningen 
(forordning (EU) nr. 305/2011).

Praktiske foranstaltninger

På opfordring af IMCO-koordinatorerne den 4. december 2019 afholder IMCO-udvalget 
lovgivningsmæssig spørgetid den 22. januar 2020 om status for gennemførelsen af 
byggevareforordningen1. Samtidig besluttede IMCO-koordinatorerne også at udarbejde en 
gennemførelsesrapport om forordningen.

En repræsentant for GD GROW vil tale til udvalget efterfulgt af en debat med medlemmerne. 
Den kompetente tjenestegren i GD GROW er kontor C1 (teknologi til renere produktion). 

Baggrundsoplysninger om forordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 305/201 om fastlæggelse af 
harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (byggevareforordningen) blev 
vedtaget i 2011 og er blevet anvendt fuldt ud siden juli 2013. Hovedformålet med 
forordningen er ligesom for det tidligere byggevaredirektiv (Rådets direktiv 89/106/EØF) at 
gøre det indre marked for byggevarer i EU velfungerende ved at fastsætte harmoniserede 
betingelser for markedsføringen byggevarer.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af 
harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF.



PE645.035v01-00 2/3 CM\1195505DA.docx

DA

Kommissionens evaluering af byggevareforordningen

Kommissionen offentliggjorde en evaluering af byggevareforordningen den 24. oktober 
2019.2 Samtidig vedtog Kommissionen en rapport om resultatet af evalueringen af relevansen 
af de opgaver, der er fastsat i artikel 31, stk. 4, og som modtager EU-finansiering i henhold til 
artikel 34, stk. 2, i byggevareforordningen.3

Formålet med evalueringen er at vurdere, i hvilket omfang byggevareforordningen har opfyldt 
sine mål og bidraget til at mindske hindringerne på det indre marked for byggevarer.

Analysen af effektiviteten (i hvilket omfang byggevareforordningen har opfyldt sine mål) 
viser, at den grænseoverskridende handel med byggevarer er vokset i EU siden indførelsen af 
byggevareforordningen, selv om der ikke foreligger en dokumenteret årsagssammenhæng. 
Ifølge evalueringen omfatter de vigtigste behov og udfordringer, som er omhandlet i 
byggevareforordningen: i) øgede handelsmuligheder for økonomiske aktører i EU's indre 
marked ii) øget udvalg af produkter for slutbrugerne iii) bedre kommunikation og information 
(herunder adgang til omfattende produktoplysninger) iv) mindre retsusikkerhed.

De vigtigste mangler, der blev konstateret ved evalueringen, er:

i) standardiseringssystemets utilstrækkelige ydeevne og outputkvalitet i henhold til 
byggevareforordningen

ii) medlemsstaternes mindre effektive rolle med hensyn til markedsovervågning og

iii) den ringe udnyttelse af forenklingsbestemmelserne. 

I tilfælde af en revision foreslår Kommissionen endvidere, at der er behov for forbedringer 
med hensyn til:

i) overensstemmelse med anden produktlovgivning

ii) relevansen af den alternative tilgang til standardisering

iii) forholdet mellem omkostninger og fordele

iv) at undgå dobbeltarbejde i forbindelse med oplysningskrav og

v) visse krav til afprøvning og oplysning, navnlig miljøkrav, og bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, sikkerhed og sundhed.

Standardisering i henhold til byggevareforordningen

Med hensyn til den alternative tilgang til standardisering, der er fastsat i 
byggevareforordningen, og som er nævnt i evalueringen, findes der yderligere oplysninger og 
en mere detaljeret vurdering i Kommissionens rapport om resultatet af evalueringen af 
relevansen af de opgaver, der er fastsat i artikel 31, stk. 4, [i byggevareforordningen,] der 
modtager EU-finansiering i henhold til artikel 34, stk. 2.

2 SWD(2019)1770 og SWD(2019)1771. Sidstnævnte er et resumé af førstnævnte.
3 COM(2019)0800.
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Denne rapport analyserer, hvordan Den Europæiske Organisation for Teknisk Godkendelse 
(EOTA) har udført de opgaver, som den har modtaget EU-finansiering til. Hovedformålet 
med EOTA er at tilbyde fabrikanter en alternativ adgang til CE-mærkning af byggevarer, der 
ikke er omfattet af de harmoniserede europæiske standarder, der er udviklet af Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN). Hvad angår disse byggevarer, kan 
fabrikanterne anmode om en europæisk teknisk vurdering (European Technical Assessment – 
ETA), som vil danne grundlag for udstedelsen af ydeevnedeklarationen og anbringelsen af 
CE-mærkningen. Kommissionen bemærker, at EOTA-tilgangen ikke er blevet anvendt til 
innovative produkter, sådan som det var hensigten. Langt størstedelen af de udarbejdede 
europæiske tekniske vurderinger vedrører således ikke innovative produkter, men produkter, 
der allerede er på markedet. Derudover og som anført i rapporten tyder indicierne kraftigt på, 
at EOTA-tilgangen først og fremmest er blevet benyttet på grund af standardiseringssystemets 
utilstrækkelige præstation, og at de europæiske tekniske vurderinger endog kan betragtes som 
standarder, der er udarbejdet på anden vis. På grund af de høje omkostninger til udvikling af 
europæiske tekniske vurderinger er fremgangsmåden desuden kostbar og ikke SMV-venlig.

Den lovgivningsmæssige spørgetids formål

Formålet med den lovgivningsmæssige spørgetid er at give medlemmerne mulighed for at 
kontrollere Kommissionens evaluering af byggevareforordningen. I denne forbindelse rettes 
der særlig opmærksomhed på standardiseringsspørgsmålene, som er beskrevet i rapporten om 
de tiltag, der i henhold til byggevareforordningen modtager EU-finansiering, og som vedtages 
samtidig med evalueringen.

Medlemmerne kan også ønske at kontrollere Kommissionen i forbindelse med dens ideer til 
en eventuel opfølgning på evalueringen, herunder ideer, som den eventuelt vil foreslå i 
forbindelse med en mulig revision af byggevareforordningen.


