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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 22. júlí 1997

um almenna fyrirmynd að evrópsku tæknisamþykki fyrir byggingarvörur(*)

(97/571/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/106/EBE frá 21. desember
1988 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum
aðildarríkjanna um byggingarvörur (1), eins og henni var breytt
með tilskipun 93/68/EBE (2), einkum II. viðauka,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í 8. gr. tilskipunar 89/106/EBE er kveðið á um að heimilt sé að
veita evrópskt tæknisamþykki fyrir tilteknar vörur, einkum þegar
hvorki er til samhæfður staðall né viðurkenndur landsstaðall fyrir
vörurnar og ei heldur umboð til gerðar samhæfðs staðals, og fyrir
vörur sem víkja að verulegu leyti frá samhæfðum eða
viðurkenndum landsstöðlum.

Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/23/EB (3) eru settar
sameiginlegar verklagsreglur um umsóknir, gerð og veitingu
evrópsks tæknisamþykkis.

Í viðaukanum við þá ákvörðun er kveðið á um að inntak og form
evrópska tæknisamþykkisins skuli samsvara ,,almennri
fyrirmynd� sem framkvæmdastjórn EB samþykkir.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um byggingarmál.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

Stök grein

Samkvæmt tilskipun 89/106/EBE skulu evrópsk tæknisamþykki
samsvara þeirri almennu fyrirmynd sem sett er fram í viðaukanum
við þessa ákvörðun.

Gjört í Brussel 22. júlí 1997.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.

________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 236, 27.8.1997, bls. 7, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 19/1999 frá 26. febrúar 1999
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 12.

(2) Stjtíð. EB nr. L 220, 30. 8. 1993, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 17, 20. 1. 1994, bls. 34.
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VIÐAUKI

ALMENN FYRIRMYND AÐ EVRÓPSKU TÆKNISAMÞYKKI

Athugasemd

Markmiðið með þessari ,,almennu fyrirmynd að evrópsku tæknisamþykki� er að tryggja að fyrirmynd
að evrópsku tæknisamþykkis sé ætíð sú sama í meginatriðum, án tillits til þess um hvaða byggingarvörur
er að ræða eða hvaða EOTA-stofa gefur tæknisamþykkið út.

Þess vegna er kveðið á um eftirfarandi í almennu fyrirmyndinni:

� almennt inntak, sameiginlega þætti og númeraröð þeirra,

� orðalag almennra fyrirsagna,

� orðalag sameiginlegra ákvæða.

Auk þess veitir hún almennar upplýsingar (skáletraðar) um hvernig setja skuli fram hina ýmsu þætti og
sérákvæði evrópska tæknisamþykkisins.
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... Heiti, heimilisfang og merki samþykktarstofu sem gefur út evrópska tæknisamþykkið

Heimilað og tilkynnt samkvæmt 10. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE frá 21. desember 1988 um
samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um byggingarvörur.

AÐILI  AÐ
EOTA

(sýnt með EOTA-merki)

EVRÓPUSAMTÖK UM TÆKNISAMÞYKKI

... Tilgreinið fullt heiti EOTA á ensku og, í nýrri línu, á opinberu tungumáli eða opinberum
tungumálum samþykktarstofunnar sem gefur út evrópska tæknisamþykkið

EVRÓPSKT TÆKNISAMÞYKKI (ETA) - .. (númer samkvæmt númerakerfi EOTA)

Viðskiptaheiti: ... Tilgreinið viðskiptaheiti, ef til er, eða önnur vöruheiti eins og þau eru notuð þegar
varan er markaðssett í bandalaginu (og öðrum EES-löndum). Viðskiptaheiti eða önnur vöruheiti mega
ekki valda misskilningi hvað varðar nothæfi eða áformuð not vörunnar.

Handhafi samþykkis: ... Tilgreinið nafn og heimilisfang framleiðanda eða tilnefnds umboðsmanns hans
með staðfestu í bandalaginu sem er handhafi evrópska tæknisamþykkisins (3. mgr. 9. gr. tilskipunar
ráðsins 89/106/EBE, hér á eftir nefnd ,,byggingarvörutilskipunin�; liður 2.1 í sameiginlegu
verklagsreglunum í viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/23/EB).

Byggingarvörutegund og notkun byggingarvöru (byggingarvara):

... Tilgreinið byggingarvörutegund og áformuð not viðkomandi vöru eða vara sem falla undir evrópska
tæknisamþykkið, og, ef við á, helstu nothæfisstig/-flokka (í samræmi við 2. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 6. gr.
byggingarvörutilskipunarinnar) á opinberu tungumáli EOTA-stofunnar sem gefur út evrópska
tæknisamþykkið og því næst í enskri þýðingu.

Gildir frá: ...

til: ... (Sjá 4. mgr. 8. gr. byggingarvörutilskipunarinnar)

Framleiðslustöð eða -stöðvar(¹):

... Tilgreinið framleiðslustöð eða -stöðvar. Ef um margar framleiðslustöðvar eða -staði er að ræða ber að
tilgreina heiti þeirra í viðauka, sem vísa ber til hér.

Þetta evrópska tæknisamþykki inniheldur ... síður, þar með talið ... viðauka, sem eru óaðskiljanlegur hluti
af skjalinu. (Gefið upp heildarsíðufjölda (bæði texta og teikningar, ef einhverjar eru, í skjalinu sjálfu og
viðaukum) og fjölda viðauka.)

I. LAGAGRUNDVÖLLUR OG ALMENN SKILYRÐI

1. Þetta evrópska tæknisamþykki er útgefið af ... (heiti samþykktarstofu) í samræmi við:

� Tilskipun ráðsins 89/106/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu á lögum og
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um byggingarvörur(²),

����������

(¹) Framleiðslustöð eða -stöðvar ber aðeins að tilgreina ef nauðsyn ber til af tæknilegum ástæðum, til dæmis með tilliti til liðar
II.4.1 ,,Framleiðsla�. Ef hagkvæmnisástæður leyfa, eða ef handhafi evrópsks tæknisamþykkis æskir þess, er heimilt að tiltaka
framleiðslustöðina (eða -stöðvarnar) í viðbæti við evrópskt tæknisamþykki sem ekki hefur verið gefinn út en
útgáfusamþykktarstofan varðveitir og einungis er afhentur þeim samþykktu aðilum sem koma að samræmisvottunarferlinu.

(²) Stjtíð. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 12.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.28/228 22.6.2000

 00

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

� tilgreinið innlend lög sem hafa verið sett til framkvæmdar byggingarvörutilskipuninni,
þó aðeins ef þess er krafist samkvæmt lögum aðildarríkisins þar sem
útgáfusamþykktarstofan hefur aðsetur,

� sameiginlegar verklagsreglur um umsóknir, gerð og veitingu evrópska tæknisamþykkisins,
sem sett er fram í viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/23/EB(3),

� viðmiðunarregla ... tilgreinið yfirskrift og númer ETA-viðmiðunarreglu sem er grundvöllur
fyrir útgáfu tæknisamþykkisins, nema tæknisamþykkið sé gefið út í samræmi við lið 3.2
í sameiginlegu verklagsreglunum án viðmiðunarreglu um evrópskt tæknisamþykki,
samanber 2. mgr. 9. gr. byggingarvörutilskipunarinnar.

2. ... (heiti útgáfusamþykktarstofu) hefur heimild til að kanna hvort ákvæðum þessa evrópska
tæknisamþykkis er fullnægt. Eftirlitið getur farið fram á framleiðslustöð (framleiðslustöðvum)
(til dæmis með því hvort forsendur þessa evrópska tæknisamþykkis eru virtar að því er
framleiðsluna varðar.) Ábyrgð á því að vörurnar séu í samræmi við evrópska tæknisamþykkið
og henti til áformaðra nota hvílir samt sem áður á handhafa evrópska tæknisamþykkisins.

3. Þetta evrópska tæknisamþykki má ekki yfirfæra á aðra framleiðendur eða umboðsmenn
framleiðenda en þá sem eru tilgreindir á síðu 1, eða á aðrar framleiðslustöðvar en þær sem eru
tilgreindar á síðu 1 / mælt er fyrir um í tengslum við þetta evrópska tæknisamþykki (strikið út
eftir því sem við á).

4. ... (heiti útgáfusamþykktarstofu) getur afturkallað þetta evrópska tæknisamþykki samkvæmt
1. mgr. 5. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE.

5. Þetta evrópska tæknisamþykki má einungis endurrita í heild sinni; hið sama gildir þegar það er
sent á tölvutæku formi. Þó má endurrita hluta þess með skriflegu samþykki ... (heiti
útgáfusamþykktarstofu). Þegar svo ber undir verður að tilgreina á endurritinu að um útdrátt sé að
ræða. Í texta og teikningum í auglýsingabæklingum mega ekki koma fram misvísanir eða misbeiting
á evrópska tæknisamþykkinu.

6. Samþykktarstofa gefur evrópska tæknisamþykkið út á opinberu tungumáli sínu. Þessar útgáfur
skulu að öllu leyti samsvara þeirri útgáfu sem EOTA notar til dreifingar. Þýðingar á önnur
tungumál ber að merkja sem slíkar.

II. SÉRSTÖK SKILYRÐI VEGNA EVRÓPSKA TÆKNISAMÞYKKISINS

1. Skilgreining á vöru (vörum) og áformuð not

Gefið tæknilýsingu á vörunni (vörunum) og tilgreinið áformuð not

� ein síða (eða minna) með texta og ein eða fleiri teikningar, saman á einni síðu, bætist við
sem 1. viðauki sem vísað er til í lið II.1,

� eða

� tvær síður af texta.

Lýsið tegund og lögun vörunnar (varanna) (einnig viðkomandi nothæfisstigum), smíðaefni,
íhlutum og samsetningaraðferðum og gerið jafnframt grein fyrir því í hvers konar
byggingarframkvæmdir áformað er að nota vöruna (vörurnar) sem heyrir undir evrópska
tæknisamþykkið.

Tilgreinið áætlaðan endingartíma vörunnar (varanna) með tilliti til áformaðra nota í skilningi
byggingarvörutilskipunarinnar.

___________________

(³) Stjtíð. EB nr. L 17, 20. 1. 1994, bls. 34.
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2. Eiginleikar vörunnar (varanna) og sannprófunaraðferðir

Tilgreinið nákvæma og mælanlega eiginleika og færibreytur vörunnar (varanna) og efnisþátta
og íhluta hennar (þeirra), að teknu tilhlýðilegu tilliti til, eftir því sem við á, umboðs til samningar
viðmiðunarreglna um evrópskt tæknisamþykki fyrir viðkomandi vöruhóp, sem
framkvæmdastjórnin veitir, eða, þegar um er að ræða vöru (vörur) sem er meðhöndluð samkvæmt
í 2. mgr. 9. gr. byggingarvörutilskipunarinnar, vísið beint til viðeigandi grunnkrafna (I. viðauki
við byggingarvörutilskipunina), grunnskjala og nothæfisstiga eða -flokka í samræmi við lið 1.2
í grunnskjölunum, að svo miklu leyti sem við á. Einnig ber að taka tillit til frekari krafna, ef
einhverjar eru (til dæmis í sambandi við aðrar tilskipanir bandalagsins). Tilgreinið aðra þætti
sem varða notkunareiginleika, þar með talið sérstaka eiginleika til að auðkenna vöruna
(vörurnar) ef svo ber undir.

Ef samsetning vöru eða færibreytur hennar eru þess eðlis að gæta verður trúnaðar (til dæmis
hvað varðar tiltekna efnasamsetningu) skal ekki tilgreina slíkt í sjálfu evrópska tæknisamþykkinu
heldur skulu upplýsingar þar að lútandi varðveittar hjá útgáfusamþykktarstofu ásamt
tækniskjölunum og einungis sendar samþykktum aðilum sem koma að samræmisvottunarferlinu
að svo miklu leyti sem það er nauðsynlegt með tilliti til prófana, skoðana og vottana sem þeir
framkvæma.

Lýsið í stuttu máli þeim aðferðum sem eru notaðar til að meta endingartíma, eiginleika og
nothæfi vöru. Vísið til viðmiðunarreglna evrópsks tæknisamþykkis og/eða samræmdra,
viðurkenndra landsstaðla eða annarra staðla (prófunaraðferða, útreikningsaðferða o.fl.) og
tilgreinið viðkomandi gildi og færibreytur sem leiða af niðurstöðum og útreikningum, eftir því
sem með þarf og gagnlegt telst vegna notkunar á vörunni og hönnunar á byggingarmannvirki,
eða hluta þess, sem varan er notuð í. Gerið einnig stutta grein fyrir sérstökum prófunaraðferðum
eða matsaðferðum og tilgreinið viðkomandi gildi og færibreytur sem leiða af niðurstöðum og
útreikningum, eftir því sem með þarf og gagnlegt telst vegna notkunar á vörunni og hönnunar
á byggingarmannvirki, eða hluta þess, sem varan er notuð í. Eftir því sem með þarf og við á skal
vísað til viðaukans (viðaukanna) við evrópska tæknisamþykkið.

3. Mat á samræmi og CE-merkingu

3.1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

Tilgreinið kerfi til staðfestingar á samræmi (III. viðauki við byggingarvörutilskipunina) sem
framkvæmdastjórnin mælir fyrir um. Ef evrópska tæknisamþykkið tekur til margra vara ber að
tilgreina viðkomandi kerfi til staðfestingar á samræmi fyrir hverja vöru um sig.

3.2. Ábyrgðarsvið

3.2.1. Verksvið framleiðanda

3.2.1.1. Framleiðslustýring í verksmiðju

Tilgreinið aðferðir og umfang á varanlegu innra eftirliti framleiðandans með framleiðslunni,
þar með talið tegund og lágmarkstíðni prófana. Ef evrópska tæknisamþykkið tekur til margra
vara ber að fjalla um hverja þeirra um sig.

3.2.1.2. Önnur verksvið framleiðanda (einungis ef við á)

Tilgreinið önnur verksvið sem framleiðandi hefur með höndum eftir því hvaða kerfi er notað til
staðfestingar á samræmi, til dæmis frumgerðarprófun. Ef evrópska tæknisamþykkið tekur til
margra vara ber að fjalla um hverja þeirra um sig.
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3.2.2. Verksvið samþykktra aðila

Tilgreinið verksvið samþykktra aðila eftir því hvaða kerfi er notað til staðfestingar á samræmi,
þar með talið eftir atvikum tegund og tíðni prófana, skoðana og eftirlits. Ef evrópska
tæknisamþykkið tekur til margra vara ber að fjalla um hverja þeirra um sig.

3.3. CE-merking

CE-merkingu skal festa á ... (vöruna sjálfa - tilgreinið ef með þarf hvar á vöruna - eða merkimiðann
sem er festur á hana; umbúðirnar; viðskiptafylgiskjöl). CE-merkingunni skulu fylgja eftirfarandi
upplýsingar:

Tilgreinið, í samræmi við almenn ákvæði framkvæmdastjórnarinnar um CE-merkingu, hvaða
upplýsingar eiga að fylgja CE-merkingunni, til dæmis:

� Nafn eða auðkenni framleiðanda og framleiðslustöðvar.

� Númer hlutaðeigandi samþykkts aðila.

� Auðkenning vörunnar (verslunarheiti).

� Númer evrópsks tæknisamþykkis.

� Viðkomandi eiginleikar/nothæfi og nothæfisstig/-flokkar vöru (allar vörur með sama
heiti, án tillits til þess hvar þær eru framleiddar, verða að uppfylla viðkomandi kröfur
um eiginleika og nothæfisgildi).

� Framleiðsluár og, ef nauðsyn ber til, framleiðslutími og framleiðslunúmer.

4. Forsendur þess að varan (vörurnar) er talin henta til áformaðra nota

4.1. Framleiðsla

Tilgreinið sérstakar aðferðir við framleiðslu og samsetningu í verksmiðju, hvaða hæfniskröfur
eru gerðar til starfsmanna og hvaða kröfur eru gerðar um tæknibúnað framleiðslustöðvarinnar (til
dæmis um límd og soðin burðarvirki), að svo miklu leyti sem það varðar eiginleika vörunnar
(varanna) með tilliti til áformaðra nota þegar hún (þær) er felld inn í byggingarmannvirkið og að
svo miklu leyti sem það snertir grunnkröfurnar.

Ef framleiðslukröfur eru þess eðlis að gæta verður trúnaðar skulu þær ekki tilgreindar í evrópska
tæknisamþykkinu sjálfu heldur skulu upplýsingar þar að lútandi varðveittar hjá
útgáfusamþykktarstofunni ásamt tækniskjölunum og einungis sendar samþykktum aðilum sem
koma að samræmisvottunarferlinu að svo miklu leyti sem það er nauðsynlegt með tilliti til
prófana, skoðana og vottana sem þeir framkvæma.

4.2. Uppsetning

Tilgreinið ákvæði varðandi uppsetningu/samsetningu vörunnar (varanna) á byggingarstaðnum.
Sérstakar leiðbeiningar skulu veittar þeim sem sjá um að framkvæma þessi verk og um
vinnubrögð, að svo miklu leyti sem viðkemur því hvort varan (vörurnar) nái að henta til
áformaðra nota þegar hún (þær) hefur verið felld inn í byggingarmannvirkið. Að auki skulu
veittar upplýsingar um færibreytur (hönnunargildi o.fl.) og aðferðir, að svo miklu leyti sem þörf
er á með tilliti til hönnunar á byggingarmannvirki eða hluta byggingarmannvirkis sem áformað
er að nota vöruna í. Eftir atvikum ber að vísa til staðla, viðmiðunarreglna um evrópskt
tæknisamþykki eða viðauka við evrópska tæknisamþykkið. Látið koma skýrt fram að
framleiðanda vörunnar (varanna) beri að sjá til þess að hlutaðeigandi aðilum sé gerð grein
fyrir þessum ákvæðum.
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5. Tilmæli til framleiðanda

5.1. Tilmæli um umbúðir, flutning og geymslu

Tilgreinið ákvæði að svo miklu leyti sem viðkemur því hvort varan (vörurnar) nái að henta til
áformaðra nota þegar hún (þær) hefur verið felld inn í byggingarmannvirkið. Látið koma skýrt
fram að framleiðanda vörunnar (varanna) beri að sjá til þess að hlutaðeigandi aðilum sé gerð
grein fyrir þessum ákvæðum.

5.2. Tilmæli um notkun, viðhald og viðgerðir

Tilgreinið ákvæði sem snerta notkun vörunnar, viðhald, viðgerðir og viðvaranir að svo miklu
leyti sem viðkemur því hvort varan (vörurnar) nái að henta til áformaðra nota þegar hún (þær)
hefur verið felld inn í byggingarmannvirkið. Látið koma skýrt fram að framleiðanda vörunnar
(varanna) beri að sjá til þess að hlutaðeigandi aðilum sé gerð grein fyrir þessum ákvæðum.
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1. viðauki

LÝSING Á VÖRUNNI (VÖRUNUM)

... Teikning (teikningar) á einni síðu, ef við á, sem er almenn lýsing á vörunni (vörunum) (sjá einnig
athugasemd um inntak þáttar II.1).

2. viðauki til viðauka n

Fleiri viðaukar, eftir því sem við á, til dæmis:

� Nánari lýsing á vörunni (vörunum) og efnisþáttum hennar (þeirra), atriðum sem varða
framleiðslu, flutning, meðhöndlun, geymslu, uppsetningu (ásamt, eftir atvikum, teikningum).

� Aðferðir til að ákvarða eiginleika vöru (prófun, útreikningur eða aðrar aðferðir að svo miklu
leyti sem ekki er unnt að vísa til viðmiðunarreglna um evrópskt tæknisamþykki eða staðla).

� Aðferðir við að hanna hluta byggingarmannvirkja sem áformað er að fella vöruna (vörurnar)
inn í að svo miklu leyti sem viðkemur því hvort varan (vörurnar) nái að henta til áformaðra
nota þegar hún (þær) hefur verið felld inn í byggingarmannvirkið og ef ekki er hægt að vísa til
viðmiðunarreglna um evrópskt tæknisamþykki eða staðla.

� Leiðbeiningar um uppsetningu/vinnslu að svo miklu leyti sem viðkemur því hvort varan
(vörurnar) nái að henta til áformaðra nota þegar hún (þær) hefur verið felld inn í
byggingarmannvirkið og ef ekki er hægt að vísa til viðmiðunarreglna um evrópskt tæknisamþykki
eða staðla.

______________


