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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 568/2014 

av 18. februar 2014 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 med hensyn til vurdering og 

verifisering av byggevarers ytelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 60 bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 28 i forordning (EU) nr. 305/2011 skal vurdering og verifisering av byggevarers ytelse med hensyn 

til vesentlige egenskaper utføres i samsvar med systemene angitt i vedlegg V til samme forordning. 

2)  Vedlegg V bør tilpasses den teknologiske utvikling for å ta hensyn til det særlige tilfellet med produkter som det er 

utstedt europeiske tekniske vurderinger for, og for å øke klarheten, nøyaktigheten og konsekvensen i de beskrivelsene 

og begrepene som brukes i vedlegget, i tråd med den erfaring som er gjort ved anvendelsen av det. 

3)  Denne tilpasningen vil lette arbeidet til produsentene og de meldte organene som har tillatelse til å utføre 

tredjemannsoppgaver ved vurdering og verifisering av byggevarers ytelse, redusere den administrative byrden og skape 

større klarhet om tolkningen av forordning (EU) nr. 305/2011, og vil dermed ha en gunstig virkning på 

konkurranseevnen i byggsektoren som helhet. 

4)  I forordning (EU) nr. 305/2011 er det underforstått at produsentene er ansvarlige for å bestemme produkttypen for 

ethvert produkt som de ønsker å bringe i omsetning. Samtidig innebærer den logikken som ligger til grunn for 

forordningen, ingen forutsetning om produktsertifisering, men at de meldte organene bare er ansvarlige for å vurdere 

byggevarers ytelse, og at denne deretter skal sertifiseres. Denne ansvarsfordelingen mellom produsent og meldte organer 

bør framgå tydeligere av vedlegg V, uten at dette medfører noen overføring av ansvar mellom disse aktørene. 

5)  Ettersom det faktisk ikke er mulig for de meldte organene å drive konstant overvåking av fabrikkenes 

produksjonskontroll, og ettersom dette ikke gjennomføres i praksis, bør det i stedet vises til overvåkingens løpende 

karakter. 

6)  For byggevarer som ikke er omfattet eller ikke er fullt ut omfattet av harmoniserte standarder, kan et teknisk 

vurderingsorgan utstede europeiske tekniske vurderinger. I samsvar med artikkel 2 nr. 13 i forordning (EU)  

nr. 305/2011 omfatter en slik europeisk teknisk vurdering allerede en vurdering av det aktuelle produktets ytelse med 

hensyn til dets vesentlige egenskaper. Senere ytterligere kontroller av riktigheten av denne vurderingen vil ikke tilføre 

noen merverdi, men bare medføre unødige kostnader for produsentene. Foretak har allerede anmodet om europeiske 

tekniske vurderinger og har behov for rettssikkerhet når det gjelder de tredjemannsoppgavene som skal utføres ved 

vurderingen og verifiseringen av disse byggevarenes ytelse. 

7)  For bedre å avspeile den nåværende praksis bør betegnelsene på de forskjellige typene meldte organer og beskrivelsen 

av deres oppgaver tilpasses.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 157 av 27.5.2014, s. 76, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 31.  

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 
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8)  Det er nødvendig med en teknisk tilpasning av begrepet «støyabsorpsjon» i avsnitt 3 i vedlegg V til forordning (EU)  

nr. 305/2011 for mer nøyaktig å beskrive de vesentlige egenskapene som skal vurderes, og for å oppnå bedre samsvar 

med den terminologien som brukes i de relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonene. 

9)  For å sikre at overgangen blir smidig for produsentene, bør de ha rett til fortsatt å bruke sertifikater og andre dokumenter 

som er utstedt av meldte organer i samsvar med vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 før ikrafttredelsen av denne 

forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Sertifikater og andre dokumenter som er utstedt av meldte organer i samsvar med vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 

før ikrafttredelsen av denne forordning, skal anses å være i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

 Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

 Utferdiget i Brussel, 18. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG V 

VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

1.  SYSTEMER FOR VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

Produsenten skal utarbeide ytelseserklæringen og bestemme produkttypen på grunnlag av de vurderinger og verifiseringer 

av ytelse som er gjennomført i henhold til følgende systemer: 

1.1. System 1+ 

a)  Produsenten skal gjennomføre 

i)  produksjonskontroll i fabrikk, 

ii)  ytterligere prøving av stikkprøver tatt på produksjonsanlegget av produsenten i samsvar med den fastsatte 

prøvingsplanen. 

b)  Det meldte produktsertifiseringsorganet skal treffe beslutning om utstedelse, begrensning, midlertidig oppheving eller 

tilbaketrekking av sertifikatet for byggevarens ytelse på grunnlag av resultatene av følgende vurderinger og 

verifiseringer utført av organet: 

i)  en vurdering av byggevarens ytelse på grunnlag av prøving (herunder stikkprøver), beregning, tabellverdier eller 

beskrivende dokumentasjon for byggevaren, 

ii)  førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk, 

iii)  løpende overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk, 

iv)  prøving av stikkprøver tatt av det meldte produktsertifiseringsorganet på produksjonsanlegget eller på 

produsentens lagringsanlegg. 

1.2. System 1 

a)  Produsenten skal gjennomføre 

i)  produksjonskontroll i fabrikk, 

ii)  ytterligere prøving av stikkprøver tatt på produksjonsanlegget av produsenten i samsvar med den fastsatte 

prøvingsplanen. 

b)  Det meldte produktsertifiseringsorganet skal treffe beslutning om utstedelse, begrensning, midlertidig oppheving eller 

tilbaketrekking av sertifikatet for byggevarens ytelse på grunnlag av resultatene av følgende vurderinger og 

verifiseringer utført av organet: 

i)  en vurdering av byggevarens ytelse på grunnlag av prøving (herunder stikkprøver), beregning, tabellverdier eller 

beskrivende dokumentasjon for byggevaren, 

ii)  førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk, 

iii) løpende overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk. 

1.3. System 2+ 

a)  Produsenten skal gjennomføre 

i)  en vurdering av byggevarens ytelse på grunnlag av prøving (herunder stikkprøver), beregning, tabellverdier eller 

beskrivende dokumentasjon for byggevaren, 

ii)  produksjonskontroll i fabrikk, 

iii)  prøving av stikkprøver tatt på produksjonsanlegget av produsenten i samsvar med den fastsatte prøvingsplanen. 
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b)  Det meldte sertifiseringsorganet for produksjonskontroll i fabrikk skal treffe beslutning om utstedelse, begrensning, 

midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av samsvarssertifikatet for produksjonskontroll i fabrikk på grunnlag av 

resultatene av følgende vurderinger og verifiseringer utført av organet: 

i)  førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk, 

ii)  løpende overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk. 

1.4. System 3 

a)  Produsenten skal gjennomføre produksjonskontroll i fabrikk. 

b)  Det meldte laboratoriet skal vurdere ytelsen på grunnlag av prøving (basert på stikkprøver tatt av produsenten), 

beregning, tabellverdier eller beskrivende dokumentasjon for byggevaren. 

1.5. System 4 

a)  Produsenten skal gjennomføre 

i)  en vurdering av byggevarens ytelse på grunnlag av prøving, beregning, tabellverdier eller beskrivende 

dokumentasjon for byggevaren, 

ii)  produksjonskontroll i fabrikk. 

b)  Ingen oppgaver krever deltaking av meldte organer. 

1.6. Byggevarer som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for 

 Meldte organer som utfører oppgaver i henhold til system 1+, 1 og 3, og produsenter som utfører oppgaver i henhold til 

system 2+ og 4, skal betrakte den europeiske tekniske vurderingen som er utstedt for den aktuelle byggevaren, som en 

vurdering av byggevarens ytelse. Meldte organer og produsenter skal derfor ikke utføre oppgavene omtalt i nr. 1.1 

bokstav b) i), nr. 1.2. bokstav b) i), nr. 1.3 bokstav a) i), nr. 1.4 bokstav b) og nr. 1.5 bokstav a) i). 

2.  ORGANER SOM DELTAR I VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

 Når det gjelder funksjonen til meldte organer som deltar i vurdering og verifisering av byggevarers ytelse, skal det skilles 

mellom 

1)  produktsertifiseringsorgan: et organ som i samsvar med kapittel VII er meldt til å utføre sertifisering av ytelse, 

2)  sertifiseringsorgan for produksjonskontroll i fabrikk: et organ som i samsvar med kapittel VII er meldt til å utføre 

sertifisering av produksjonskontroll i fabrikk, 

3)  laboratorium: et organ som i samsvar med kapittel VII er meldt til å måle, undersøke, prøve, beregne eller på annen 

måte vurdere byggevarers ytelse. 

3.  HORISONTALE MELDINGER: VESENTLIGE EGENSKAPER DER HENVISNING TIL EN RELEVANT HARMONISERT TEKNISK 

SPESIFIKASJON IKKE ER PÅKREVD 

1.  Brannpåvirkning 

2.  Brannmotstand 

3.  Utvendig brannpåvirkning 

4.  Akustisk ytelse 

5.  Utslipp av farlige stoffer» 

 _______  


