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BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FORHOLDENE OG KONKLUSIONER

Den 18. marts 2020 fik ordføreren til opgave at udarbejde en betænkning om gennemførelsen 
af forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for 
markedsføring af byggevarer i anledning af Kommissionens planer om at revidere 
byggevareforordningen (CPR).

Ordføreren har siden sin udnævnelse indsamlet oplysninger og baseret sin research bl.a. på 
følgende kilder: 

 "CPR Revision Technical Stakeholders Conference", arrangeret af Kommissionen, GD 
GROW, den 7. september 2020

 Danish Technological Institute (DTI), Directorate-General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SMEs (European Commission), Global Data 
Collection Company (GDCC), Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), VVA 
Economics & Policy “Supporting study for the review of the Construction Products 
Regulation. Impact assessment: final report”, 20181

 Supporting study for the impact assessment for the review of the construction products 
regulation, final report to be published end 2020, Copenhagen Economics, Danish 
Technological Institute (DTI) and EPRD;

 European Commission “Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 - 
Analysis of production and trade data on construction products”, 20192;

Byggevareforordningen – indledning 

Forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for 
markedsføring af byggevarer (byggevareforordningen) blev vedtaget i 2011 og har til formål 
at sikre fri bevægelighed for byggevarer på det indre marked. 

EU-lovgivningen om byggevarer følger ikke den såkaldte nye metode for teknisk 
harmonisering, som i vid udstrækning anvendes i lovgivningen om produkter på det indre 
marked. Reglerne for byggevarer adskiller sig, fordi det karakteristiske ved byggevarer er, at 
de er mellemprodukter, og fordi reglerne for bygge- og anlægsarbejder henhører under 
medlemsstaternes kompetence. Byggevareforordningen fastsætter derfor ikke produktkrav. 
Den indeholder derimod et sæt harmoniserede regler for vurdering af byggevarers ydeevne i 
relation til deres vigtigste egenskaber (f.eks. brandydeevne, lydisolering). Medlemsstaterne 
bevarer imidlertid deres kompetencer med hensyn til de sikkerheds-, miljø- og energimæssige 
krav, der gælder for bygninger og anlægsarbejder.

I Europa er 18 millioner mennesker beskæftiget i byggesektoren, der bidrager med 9 % til 
BNP3. En revision af byggevareforordningen skal navnlig tage hensyn til sektorens særlige 
forhold. Fastlåsningen af arbejdet med udformning og tilpasning af harmoniserede standarder 
for byggevarer, som til dels kan tilskrives formelle krav (se Domstolens dom C-613/14 – 

1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en 
2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621 
3 European Commission, The European construction sector – A global partner, 2016.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621
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"James Elliot"), har sat den videre udvikling af harmoniserede standarder i stå. Ordføreren 
anser dette for at være en alvorlig trussel mod funktionsdygtigheden af det indre marked for 
byggevarer. Der er behov for såvel løsninger på den korte bane som fremtidsorienterede 
foranstaltninger for at bringe standardiseringsprocessen ud af dødvandet. Ordføreren 
påskønner Kommissionens evaluering af byggevareforordningen og den igangværende 
revision med henblik på at fjerne hindringer for det indre marked for byggevarer.

Udvikling og styrkelse af det indre marked for byggevarer

Mens byggevareforordningen sikrer fri bevægelighed for byggevarer i EU, bør 
medlemsstaternes interesser og behov også tages i betragtning. Byggevareforordningen 
fastsætter harmoniserede regler for CE-mærkning af byggevarer og fastlægger, hvordan deres 
ydeevne med hensyn til deres vigtigste karakteristika skal angives. Disse krav er nødvendige 
for at sikre, at der er pålidelige oplysninger til rådighed for fagfolk, myndigheder og 
forbrugere, og for at gøre det muligt for fabrikanter i forskellige medlemsstater at 
sammenligne byggevarer.

Ordføreren understreger, at princippet om et fælles teknisk sprog bør bevares som en 
forbindelse mellem medlemsstaternes krav og den ydeevnedeklaration, der er fastsat i 
byggevareforordningen. Ordføreren anerkender den vigtige rolle, som Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk 
Standardisering (Cenelec) spiller som de kompetente organer for udvikling af harmoniserede 
standarder. Den Europæiske Organisation for Teknisk Godkendelse (EOTA) og de tekniske 
vurderingsorganer (TAB) bør fortsat være ansvarlige for udarbejdelsen af europæiske 
vurderingsdokumenter.

Ordføreren finder det betænkeligt, at ud af de 444 eksisterende harmoniserede standarder for 
byggevarer er kun 12 blevet offentliggjort i de seneste fire år. Denne flaskehals hænger 
sammen med den tid, det tager at skabe nye standarder, og det revisionsefterslæb, der er 
forbundet med de eksisterende standarder. Det er yderst vigtigt at fremskynde denne proces 
og forbedre kvaliteten af de eksisterende europæiske harmoniserede standarder. Producenter 
af byggevarer og slutbrugere kræver både retssikkerhed og langsigtet planlægningssikkerhed.

CE-mærkning og ydeevnedeklaration

I praksis misforstås CE-mærkningen af byggevarer ofte som et kvalitetsmærke. CE-
mærkningen vedrører et produkts ydeevne, men attesterer ikke dets overensstemmelse med 
specifikke produktkrav såsom sikkerhed. Ordføreren går derfor ind for, at der fremfindes 
løsninger, som kan give slutbrugeren præcise og klare oplysninger om byggevarers sikkerhed 
og deres overensstemmelse med de nationale krav til bygningers sikkerhed. Slutbrugere, 
SMV'er og professionelle brugere bør have mulighed for at få alle relevante 
produktoplysninger for at sikre sig, at produktet opfylder medlemsstaternes krav til 
bygninger. Ydeevnedeklarationen skal altid indeholde en specifik og klar angivelse af den 
tiltænkte anvendelse.

Ordføreren opfordrer derfor Kommissionen til at overveje, om det er muligt at medtage 
mindstekrav til produkter i byggevareforordningen. Disse bør sikre borgernes sundhed og 



PR\1211009DA.docx 5/13 PE655.860v01-00

DA

sikkerhed og beskyttelsen af miljøet. Mindstekrav til produktet kan også være nyttige for at 
modvirke en eventuel fragmentering af det indre marked.

Indførelse af IT-baserede metoder 

Mængden af produktoplysninger, som brugerne skal have i henhold til 
byggevareforordningen, vil efter al sandsynlighed stige, navnlig i lyset af bæredygtigheds- og 
miljøkravene. Det kan derfor forventes, at produktoplysningerne ikke længere kan afspejles 
fuldt ud i CE-mærkningen af produktet. Det er af afgørende betydning, at byggefirmaer og 
andre brugere af byggevarer på let og betryggende vis kan sikre sig, at en byggevare i en 
bestemt medlemsstat er godkendt til den påtænkte anvendelse. Med henblik herpå er digitale 
metoder stærkt anbefalelsesværdige. De vil gøre det muligt at foretage en direkte 
sammenligning mellem medlemsstaternes krav og de oplysninger, der gives i 
ydeevnedeklarationen. Erfaringen har desuden vist, at det ikke er nødvendigt at angive de 
samme oplysninger to gange, dvs. først i ydeevnedeklarationen og derefter igen i CE-
mærkningen. Som alternativ vej bør der anvendes IT-baserede metoder for at gøre 
kommunikationen mellem aktørerne i forsyningskæden mere effektiv. I den henseende 
betragter ordføreren koncepter og metoder såsom Blockchain og Smart DOP4 som 
uomgængelige udviklinger, der bør indarbejdes i en revideret byggevareforordning. For at 
sikre en ensartet gennemførelse af sådanne digitale løsninger bør den reviderede 
byggevareforordning omfatte en passende ramme, der skal gennemføres af medlemsstaterne. 
Nationale produktkontaktpunkter kan få til opgave at levere oplysninger digitalt om de 
nationale krav til byggevarer til specifikke anvendelsesformål.

Skærpelse af markedsovervågningen

Markedsovervågningsbestemmelserne i den reviderede byggevareforordning bør tage hensyn 
til byggesektorens særlige karakter. 

Især små og mellemstore virksomheder har klaget over, at markedsovervågningsmetoderne på 
nuværende tidspunkt er utilstrækkelige og ineffektive. Manglen på effektiv 
markedsovervågning underminerer tilliden til EU-lovgivningen og CE-mærkningen. Desuden 
sikres der ikke lige konkurrencevilkår for de økonomiske aktører. En svag 
markedsovervågning kan også føre til en stigning i mængden af byggevarer, der ikke lever op 
til deres deklarerede ydeevne, hvilket udgør en risiko for slutbrugerne og forbrugerne. 

Derfor opfordrer ordføreren medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre forordning (EU) 
2019/1020 om markedsovervågning5. 

Markedsovervågningsmyndighederne skal kunne kontrollere, om ydeevnedeklarationen er i 
overensstemmelse med medlemsstatens krav for den påtænkte anvendelse. Desuden skal 

4 Intelligente ydeevnedeklarationsløsninger (DoP-løsninger), som gør det muligt for brugere af byggevarer let at 
sammenligne en medlemsstats krav med produktinformationen i henhold til ydeevnedeklarationen. Disse løsninger 
kræver imidlertid, at de eksisterende brugsspecifikke krav til byggevarer digitalt kan afstemmes med en elektronisk 
ydeevnedeklaration af medlemsstaterne. Den digitale tilrådighedsstillelse af krav til byggevarer i specifikke 
brugssituationer kan udføres af de nationale produktkontaktpunkter.
5 EUT L 169 af 25.6.2019, s. 1.
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markedsovervågningsmyndighedernes beføjelser også være effektive og kunne implementeres 
i de tilfælde, hvor varen leveres direkte til brugeren.

Herudover bør markedsovervågningsmyndighederne fokusere på onlinesalget i 
byggevaresektoren: Der er behov for at sikre en effektiv markedsovervågning af byggevarer, 
der sælges online, navnlig for byggevarer købt fra tredjelande, med henblik på at sikre ikke 
blot produktsikkerhed, men også fair konkurrence på det indre marked.

Anvendelsesområde og forhold til andre EU-love

Ikke kun byggevareforordningen, men også andre harmoniserede områder af den afledte EU-
ret, f.eks. maskindirektivet, rammeforordningen om energimærkning6, rammedirektivet om 
affald7 og direktivet om miljøvenligt design, har indvirkning på byggevarer. Derfor er det 
vigtigt at præcisere anvendelsesområdet, grænserne og forholdet mellem 
byggevareforordningen og den relevante afledte EU-ret. Der bør fastsættes lovvalgsregler i 
tilfælde af overlapning med byggevareforordningen for at sikre gennemsigtighed og 
retssikkerhed.

Byggevarers bæredygtighed

Ordføreren hilser det velkomment, at Kommissionen agter at gøre byggesektoren mere 
bæredygtig ved at tage byggevarers bæredygtighedsperformance op i forbindelse med 
revisionen af byggevareforordningen som bebudet i handlingsplanen for den cirkulære 
økonomi. Ikke desto mindre bør medtagelsen af målene for bæredygtig udvikling i den 
nye/reviderede byggevareforordning ikke føre til en stigning i priserne på byggevarer. Det bør 
vurderes, hvordan bæredygtighedskriterier kan inddrages i forbindelse med en eventuel 
revision af byggevareforordningen.

Inddragelse af interessenter

Interessenter bør garanteres inddragelse i hørings- og evalueringsprocessen for 
byggevareforordningen for at sikre lige konkurrencevilkår for de økonomiske aktører. 
Derudover bør evalueringen af byggevareforordningen inddrage hensynet til behovene og 
omkostningerne for virksomheder, navnlig SMV'er.

Ordførerens holdning

Navnlig i lyset af covid-19-pandemien og dens økonomiske konsekvenser er det vigtigt ikke 
at pålægge byggesektoren unødige bureaukratiske byrder. Virkningerne af covid-19-
pandemien i byggesektoren kan ses i form af forsyningsknaphed med byggematerialer og 
manglen på arbejdskraft på grund af karantænebestemmelser. Økonomiske aktører, 
kommuner og private husholdninger tøver med at foretage nye investeringer, hvilket har 
negative konsekvenser for byggesektoren. Interessenterne har brug for fleksible, klare og 

6 EUT L 198 af 28.7.2017, s. 1.
7 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 2.
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lettilgængelige løsninger, så de kan arbejde hen imod økonomisk genopretning. En revision af 
byggevareforordningen bør i givet fald tage hensyn til branchens behov og de særlige forhold 
i byggesektoren, navnlig SMV'erne. Der skal være juridisk klarhed i forbindelse med 
revisionen af de eksisterende CPR-relaterede standarder. Dette er særlig vigtigt i enhver 
overgangsperiode, hvori der udvikles nye standarder. I denne forbindelse skal lakuner i 
lovgivningen undgås, krav om gennemsigtighed og kvalitet skal opfyldes, og alle berørte 
parter, herunder offentlige myndigheder og SMV'er, skal inddrages.

Med dette for øje anbefaler ordføreren: (I) videreudvikling af det indre marked for byggevarer 
(II) optimering af CE-mærkningen og ydeevnedeklarationen (III) styrkelse af 
markedsovervågningen (IV) klare retningslinjer i tilfælde af overlapning mellem specifik 
produktlovgivning og byggevareforordningen samt (V) anvendelse af digitale værktøjer.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede 
betingelser for markedsføring af byggevarer (byggevareforordningen)
(2020/2028(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. 
marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af 
byggevarer1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 
oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF 
og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 
97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om 
ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1673/2006/EF2,

– der henviser til Kommissionens evaluering af 24. oktober 2019 af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af 
harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (SWD (2019) 1770),

– der henviser til Kommissionens rapport af 24. oktober 2019 om resultatet af 
evalueringen af relevansen af de opgaver, som fremgår af artikel 31, stk. 4, og som 
modtager EU-finansiering i henhold til artikel 34, stk. 2, i 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 (COM (2019)0800),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 
2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 
2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/20113,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 
2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/934,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 768/2008/EF af 9. juli 2008 
om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 
93/465/EØF5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/515 af 19. marts 

1 EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.
2 EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.
3 EUT L 169 af 25.6.2019, s. 1.
4 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.
5 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.
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2019 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden 
medlemsstat, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 764/20086,

– der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2010 om fremtiden for europæisk 
standardisering7,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. november 2016 om ren energi til alle 
europæere (COM(2016)0860),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2020 om en ny handlingsplan 
for den cirkulære økonomi for et renere og mere konkurrencedygtigt Europa 
(COM(2020)0098),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54 samt til artikel 1, stk. 1, litra e), i, og bilag 
3 til, Formandskonferencens afgørelse af 12. december 2002 om proceduren for 
tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A9-0000/2020),

A. der henviser til, at bygge- og anlægssektoren direkte leverer 18 millioner arbejdspladser 
i Europa og genererer 9 % af BNP8;

B. der henviser til, at formålet med byggevareforordningen er at fjerne tekniske hindringer 
for handel med byggevarer og derved øge deres frie bevægelighed i det indre marked;

C. der henviser til, at den langsomme vedtagelse af og manglende henvisning til 
harmoniserede standarder er problematisk, da vedtagelsesprocessen ikke holder trit med 
udviklingen i sektoren, hvilket skaber usikkerhed for virksomhederne;

D. der henviser til, at CPR-efterlevelsesomkostninger udgør 0,6-1,1 % af byggesektorens 
omsætning og hovedsagelig bæres af fabrikanterne, hvilket kan være meget byrdefuldt 
for SMV'er;

1. påskønner Kommissionens evaluering og igangværende revision af 
byggevareforordningen, som har til formål at fjerne de resterende hindringer på det 
indre marked for byggevarer;

2. påpeger den særlige karakter af byggevareforordningen, som adskiller sig fra de 
generelle principper i den nye lovgivningsmæssige ramme, hovedsagelig fordi den ikke 
harmoniserer specifikke krav eller minimumssikkerhedsniveauer for byggevarer, men i 
stedet fastlægger et fælles teknisk sprog til måling af byggevarers ydeevne i forhold til 
deres væsentlige egenskaber;

3. fremhæver, at byggevareforordningen sikrer den frie bevægelighed for byggevarer i 
Unionen, mens medlemsstaterne bevarer kontrollen med reglerne for bygge- og 
anlægsarbejder; påpeger, at de byggeforskrifter, der er fastsat på medlemsstatsniveau, 
generelt påvirkes af ydeevnen af de byggevarer, der indgår i bygge- og 

6 EUT L 91 af 29.3.2019, s. 1.
7 EUT C 70 E af 8.3.2012, s. 56.
8 European Commission, The European construction sector – A global partner, 2016.
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anlægsarbejderne;

Fælles teknisk sprog, herunder standarder

4. bemærker, at det fælles tekniske sprog, der blev indført med byggevareforordningen, er 
defineret af harmoniserede europæiske standarder og af europæiske 
vurderingsdokumenter for produkter, der ikke – eller ikke fuldt ud – er omfattet af 
harmoniserede standarder; 

5. påpeger, at anvendelsen af harmoniserede standarder i henhold til 
byggevareforordningen – i modsætning til anden lovgivning omfattet af den nye 
lovgivningsmæssige ramme – er obligatorisk, hvilket kræver et effektivt system til 
vedtagelse for at imødekomme industriens behov, holde trit med den teknologiske 
udvikling og sikre juridisk klarhed;

6. finder det betænkeligt, at kun 12 af de 444 eksisterende harmoniserede standarder for 
byggevarer er udstedt efter vedtagelsen af byggevareforordningen; mener, at den tid, der 
er nødvendig for udvikling og ibrugtagning af standarder, og efterslæbet med revision 
og ajourføring af de eksisterende standarder (CPR-acquis'et), er nogle af de største 
problemer i forbindelse med gennemførelsen af byggevareforordningen;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at finde en hurtig og holdbar løsning med 
henblik på at forbedre standardiseringsprocesserne og fjerne puklen af standarder uden 
henvisning; støtter i den forbindelse en kombination af kortfristede foranstaltninger til at 
tackle efterslæbet sammen med langsigtede foranstaltninger for at forbedre processen 
med at definere det fælles tekniske sprog;

8. påpeger, at standardiseringsspørgsmål skal behandles i alle faser af 
forberedelsesprocessen; opfordrer til gennemsigtighed og åbenhed fra alle involverede 
parters side; understreger behovet for at sikre, at de mandater, som Kommissionen har 
udstedt, er af høj kvalitet, og nødvendigheden af at opstille klare retningslinjer for 
standardiseringsorganerne; foreslår, at der fastsættes klart definerede tidsrammer for 
Kommissionens vurdering af de udarbejdede standarder og klare tidsfrister for alle 
parter med henblik på at sikre en yderligere revision, hvis det konstateres, at et mandat 
eller byggevareforordningen ikke er blevet overholdt; mener, at det er vigtigt at definere 
standarderne mere præcist, således at fabrikanterne kan få klare retningslinjer, når de 
erklærer, at deres produkter falder inden for anvendelsesområdet; 

9. mener, at teksterne til de harmoniserede standarder på grund af standarders 
obligatoriske karakter og det faktum, at de betragtes som en del af EU-lovgivningen, 
bør være tilgængelige på alle Unionens sprog; understreger behovet for at sikre 
oversættelse af høj kvalitet og inddrage nationale standardiseringsorganer i 
oversættelsesprocessen; opfordrer Kommissionen til yderligere at støtte og forenkle 
finansieringsordningerne for oversættelse af harmoniserede standarder;

10. finder det betænkeligt, at selv om den alternative metode for produkter, der ikke eller 
ikke fuldt ud er omfattet af harmoniserede standarder, blev medtaget i 
byggevareforordningen for at tillade innovative produkter at komme ind på markedet, 
vedrører langt størstedelen af de europæiske vurderingsdokumenter ikke innovative 
produkter; 
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11. mener derfor, at standardiseringssystemets nuværende dårlige performance fører til en 
stigende anvendelse af Den Europæiske Organisation for Teknisk Godkendelse (EOTA) 
som et alternativ standardiseringsmetode; 

12. påpeger, at EOTA-metoden er en langvarig og dyr metode, som ikke er SMV-venlig og 
som kun store markedsaktører som regel har råd til;

CE-mærkning og ydeevnedeklaration

13. er bekymret over, at eftersom CE-mærkningen i byggevareforordningen kun vedrører 
produktets ydeevne og ikke dets overensstemmelse med specifikke produktkrav, kan en 
sådan forskel i tilgangen i lovgivning henhørende under de nye retlige rammer skabe 
forvirring med hensyn til CE-mærkningen og mindske dens værdi; påpeger i den 
forbindelse, at der er overlapninger i de oplysninger, som kræves af CE-mærkningen og 
ydeevnedeklarationen; mener, at denne overlapning skaber yderligere unødvendige 
administrative byrder og omkostninger for virksomhederne; 

14. opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for i byggevareforordningen at 
medtage minimumsproduktkrav, der har til formål at sikre sundhed og sikkerhed og 
beskytte miljøet og andre almene interesser, og dermed følge tilgangen i lovgivningen 
under de nye retlige rammer, som har vist sig at være effektiv; 

15. understreger betydningen af fuldt ud at udnytte digitale teknologier, som kan give klare, 
gennemsigtige og pålidelige oplysninger til erhvervsdrivende og slutbrugere og sætte 
markedsovervågningsmyndighederne i stand til at udføre deres arbejde mere effektivt; 
opfordrer Kommissionen til at evaluere anvendelsen af sådanne teknologier; 

16. er af den opfattelse, at digitale løsninger såsom en intelligent ydeevnedeklaration 
("Smart DoP") kan bruges til hurtigt at vurdere og sammenligne krav til bygge- og 
anlægsarbejder med de oplysninger, der gives i ydeevnedeklarationen; 

Markedsovervågning

17. er bekymret over, at markedsovervågningen af byggevarer af branchen anses for at være 
utilstrækkelig og ineffektiv; understreger, at en sådan situation undergraver de lige 
konkurrencevilkår ved at være til skade for de virksomheder, der overholder 
lovgivningen, og til gavn for dem, ikke gør det; påpeger, at svag og inkonsekvent 
markedsovervågning kan føre til en stigning i antallet af produkter, der ikke lever op til 
deres erklærede ydeevne, hvilket bringer slutbrugerne i fare;

18. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre forordning (EU) 2019/1020, der 
har til formål at styrke markedsovervågningen af produkter, der er omfattet af EU-
harmoniseringslovgivningen, herunder byggevareforordningen;

19. opfordrer Kommissionen til at vedtage gennemførelsesretsakter i henhold til forordning 
(EU) 2019/1020 med henblik på at fastsætte ensartede betingelser for kontrol, kriterier 
for fastsættelse af kontrolhyppigheden og antallet af stikprøver, der skal udtages til 
kontrol for visse produkter eller produktkategorier, og fastsætte benchmarks og 
teknikker for kontrol af harmoniserede produkter, herunder byggevarer;

20. finder det nødvendigt, at de nationale markedsovervågningsmyndigheder med ansvar 



PE655.860v01-00 12/13 PR\1211009DA.docx

DA

for byggevarer samarbejder tæt med de nationale bygningskontrolmyndigheder for at 
sikre en nuanceret tilgang til vurderingen af, om byggevarer, der anvendes i bygge- og 
anlægsarbejder, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne eller tiltænkte 
anvendelse, og for at sikre, at varerne er i overensstemmelse med byggeregulativerne, 
og dermed garantere sikkerheden for slutbrugerne;

21. påpeger væksten i online-salget i byggebranchen; fremhæver behovet for at sikre en 
effektiv markedsovervågning af byggevarer, der sælges online, især dem, der sælges af 
økonomiske aktører fra lande uden for EU; 

Byggevarers bæredygtighed

22. fremhæver det overordnede behov for at gå over til en bæredygtig og mere cirkulær 
økonomi i forbindelse med sourcing og fremstilling af byggevarer og deres anvendelse i 
bygge- og anlægsarbejder;

23. glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens mål om at gøre byggesektoren mere 
bæredygtig ved at tage byggevarers bæredygtighedsperformance op i forbindelse med 
revisionen af byggevareforordningen som bebudet i handlingsplanen for den cirkulære 
økonomi; 

24. opfordrer Kommissionen til at undersøge, om det er relevant at indarbejde visse krav 
såsom bæredygtighedskriterier i de harmoniserede standarder i byggevareforordningen, 
således at producenterne får én fælles ramme for afprøvning af produkter; understreger 
betydningen af en korrekt vurdering af de produktkategorier, som disse krav er 
relevante for; understreger, at en sådan indarbejdelse ikke bør føre til en stigning i 
priserne på byggevarer;

Specifikke henstillinger vedrørende revisionen af byggevareforordningen

25. understreger behovet for at sikre en behørig inddragelse af alle interessenter i hørings- 
og evalueringsprocessen; fremhæver behovet for lige konkurrencevilkår i 
byggevarelovgivningen for alle virksomheder, navnlig SMV'er; 

26. opfordrer Kommissionen til at præcisere forholdet mellem byggevareforordningen og 
den dertil knyttede lovgivning om det indre marked såsom direktivet om miljøvenligt 
design9, forordningen om energimærkning10, rammedirektivet om affald11 og 
drikkevandsdirektivet12, og om nødvendigt strømline de relevante bestemmelser for at 
sikre juridisk klarhed for virksomhederne;

27. understreger, at enhver revision af byggevareforordningen bør være i overensstemmelse 
med principperne og målene i forordning (EU) nr. 1025/2012 for så vidt angår 
udarbejdelsen af harmoniserede standarder med henblik på at sikre deres 
gennemsigtighed og kvalitet, ligesom den bør sikre en passende inddragelse af alle 
interesserede parter; 

28. understreger behovet for at sikre juridisk klarhed i en overgangsperiode med hensyn til 

9 EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.
10 EUT L 198 af 28.7.2017, s. 1.
11 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.
12 EUT L 330 af 5.12.1998, s. 32.
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en eventuel revision af byggevareforordningen og det hermed forbundne acquis med 
henblik på at undgå et juridisk tomrum; 

29. er bekymret for, at en revision af byggevareforordningen og navnlig af det hermed 
forbundne acquis vil tage betydelig tid, selv om producenterne har brug for 
øjeblikkelige løsninger for at undgå den retsusikkerhed, der er forbundet med manglen 
på opdaterede harmoniserede standarder; opfordrer Kommissionen til at behandle dette 
spørgsmål forud for enhver revision af byggevareforordningen og af det hermed 
forbundne acquis;

°

° °

30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne.


