
CM\1195505SV.docx PE645.035v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

19.12.2019

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(03/2019)

Ärende: Lagstiftningsgranskning av genomförandet av förordningen om 
byggprodukter (förordning (EU) nr 305/2011)

Praktiska arrangemang

På IMCO-samordnarnas begäran av den 4 december 2019 ska IMCO-utskottet hålla en 
lagstiftningsgranskning den 22 januari 2020 av genomförandet av förordningen om 
byggprodukter1. Samtidigt beslutade IMCO-samordnarna även att utarbeta en 
genomföranderapport om förordningen.

En företrädare för GD Grow kommer att tala inför utskottet, och därefter kommer en debatt att 
hållas med ledamöterna. Den behöriga enheten i GD Grow är enhet C1 (Clean Technologies 
and Products). 

Bakgrundsinformation om förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade 
villkor för saluföring av byggprodukter (nedan kallad förordningen) antogs 2011 och har 
tillämpats helt sedan juli 2013. Det huvudsakliga målet med förordningen, liksom med det 
tidigare direktivet om byggprodukter (rådets direktiv 89/106/EEG), är att uppnå en väl 
fungerande inre marknad för byggprodukter i EU genom att fastställa harmoniserade villkor för 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av 
harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG.
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deras saluföring.

Kommissionens utvärdering av förordningen

Den 24 oktober 2019 offentliggjorde kommissionen en utvärdering av förordningen.2 Samtidigt 
antog kommissionen en rapport om resultatet av utvärderingen av relevansen hos de uppgifter 
som anges i artikel 31.4 och som erhåller unionsfinansiering i enlighet med artikel 34.2 i 
förordningen.3

Syftet med utvärderingen är att bedöma i vilken utsträckning förordningen har uppnått sina mål 
och bidragit till att minska hindren för den inre marknaden för byggprodukter.

Analysen av hur effektiv förordningen är (i vilken utsträckning den har uppnått sina mål) visar 
att den gränsöverskridande handeln med byggprodukter har ökat i EU sedan förordningen 
infördes, även om det inte går att bevisa något orsakssamband. Enligt utvärderingen behandlar 
förordningen bland annat följande viktiga behov och utmaningar: i) ökade handelsmöjligheter 
för ekonomiska aktörer på EU:s inre marknad, ii) ökat utbud av produkter för slutanvändare, 
iii) bättre kommunikation och information (inklusive tillgång omfattande produktinformation) 
och iv) minskad osäkerhet om rättsläget.

Utvärderingen fastställer följande allvarliga brister:

i) Bristfälliga resultat och för låg outputkvalitet från standardiseringssystemet enligt 
förordningen.

ii) Medlemsstaternas ineffektiva roll i marknadsövervakningen.

iii) Det låga utnyttjandet av förenklingsbestämmelser. 

I händelse av en översyn föreslår kommissionen dessutom att förbättringar skulle kunna 
behövas i fråga om följande:

i) Överensstämmelse med annan produktlagstiftning.

ii) Relevansen hos den alternativa standardiseringsmetoden.

iii) Kostnads-nyttoförhållandet.

iv) Dubbelarbetet när det gäller informationskrav.

v) Vissa provnings- och informationskrav, främst miljökrav, och hållbar användning 
av naturresurser, säkerhet och hälsa.

Standardisering enligt förordningen

Mer information och en mer detaljerad bedömning av den alternativa standardiseringsmetod 
som anges i förordningen och omnämns i utvärderingen finns i kommissionens rapport om 

2 SWD(2019)1770 och SWD(2019)1771. Det sistnämnda dokumentet är en sammanfattning av det förstnämnda.
3 COM(2019)0800.
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resultatet av utvärderingen av relevansen hos de uppgifter som anges i artikel 31.4 [i 
förordningen] och som erhåller unionsfinansiering i enlighet med artikel 34.2.

I denna rapport analyseras hur Europeiska organisationen för tekniskt godkännande (EOTA) 
har utfört de uppgifter som den har fått unionsfinansiering för. EOTA:s huvuduppgift är att ge 
tillverkare en alternativ metod för att få CE-märkning av byggprodukter som inte omfattas av 
de harmoniserade europeiska standarder som utvecklas av Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN). För sådana byggprodukter kan tillverkarna begära en 
europeisk teknisk bedömning som kommer att ligga till grund för utfärdandet av 
prestandadeklarationen och anbringandet av CE-märkningen. Kommissionen noterar att EOTA 
inte har använts för innovativa produkter, vilket var avsikten. De allra flesta utarbetade 
europeiska bedömningsdokumenten avser alltså inte innovativa produkter, utan produkter som 
redan finns på marknaden. Såsom anges i rapporten tyder dessutom indirekta bevis på att EOTA 
har gynnats framför allt av standardiseringssystemets bristfälliga resultat, och av att de 
europeiska tekniska bedömningarna till och med kan anses vara standarder som har utvecklats 
genom alternativa metoder. Dessutom är alternativet fortfarande dyrt och inte fördelaktigt för 
små och medelstora företag till följd av de höga kostnaderna för att utarbeta de europeiska 
bedömningsdokumenten.

Syftet med granskningen

Syftet med lagstiftningsgranskningen är att göra det möjligt för ledamöterna att granska 
kommissionens utvärdering av förordningen. I detta sammanhang skulle särskild 
uppmärksamhet kunna ägnas åt standardiseringsfrågor, såsom dessa beskrivs i den rapport om 
uppgifter inom ramen för förordningen som får unionsfinansiering, som antogs samtidigt som 
utvärderingen.

Ledamöterna kanske också vill granska kommissionen när det gäller dess idéer om hur 
utvärderingen skulle kunna följas upp, inbegripet sådant som den kan komma att föreslå inom 
ramen för en eventuell översyn av förordningen.


