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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR

4)

Misræmi í hinum msu reikniaferum, sem vísa er til í
innlendum byggingareglugerum, standa í vegi fyrir
frjálsri dreifingu á verkfræijónustu og jónustu
arkitekta innan Bandalagsins. Notkun evrópskra
olhönnunarstala er ætla a auka frelsi til a veita
jónustu
á
svii
framkvæmdaverkfræi
og
byggingarlistar me ví a skapa astæur fyrir
samræmt kerfi almennra reglna.

5)

Meirihluti
byggingarvara
í
burarvirki
og
byggingarmannvirkja heyrir undir opinbera samninga.
Samningsyfirvöld
skulu
nota
evrópsku
olhönnunarstalana í tækniforskriftum skv. 1. og 2.
mgr. 14. gr. tilskipunar rásins 92/50/EBE frá 18. júní
1992 um samræmingu reglna um útbo og ger
opinberra samninga um kaup á jónustu ( 2) og 1. og 2.
mgr. 10. gr. tilskipunar rásins 93/37/EBE frá 14. júní
1993 um samræmingu reglna um útbo og ger
opinberra verksamninga (3). Í essum tilskipunum er
kvei á um a tækniforskriftir fyrir útbo og ger
opinberra samninga um kaup á jónustu og opinberra
verksamninga séu settar fram í almennum gögnum ea
útbosgögnum me hverjum samningi og, me fyrirvara
um lögbonar, innlendar tæknireglur, a svo miklu leyti
sem ær samrmast lögum Bandalagsins, a
samningsyfirvöld skilgreini slíkar tækniforskriftir me
hlisjón af landsstölum sem eru til framkvæmdar
Evrópustölum.

6)

Einnig skal nota evrópsku olhönnunarstalana skv. 2.
mgr. 18. gr. tilskipunar rásins 93/38/EBE frá 14. júní
1993 um samræmingu reglna um innkaup stofnana sem
annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og fjarskipti (4) en
ar er kvei á um a slíkar stofnanir skuli skilgreina
tækniforskriftir me vísan til evrópskra tækniforskrifta
ar sem ær eru til staar. A auki er í 13. mgr. 1. gr.
tilskipunar 93/38/EBE kvei á um a „evrópsk
tækniforskrift“ teljist sameiginleg tækniforskrift,
evrópskt
tæknisamykki
ea
landsstaall
til
framkvæmdar evrópskum stali a ví er á tilskipun
varar.

me hlisjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
örum undirli 211. gr.,

og a teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Evrópsku olhönnunarstalarnir eru rö evrópskra stala
sem saman mynda safn afera vi a reikna út
kraftrænan
styrk
berandi
eininga
í
byggingarmannvirkjum
(hér
á
eftir
nefndar
„byggingarvörur í burarvirki“). Me essum aferum
er hægt a hanna byggingarmannvirki, kanna stöugleika
byggingarmannvirkja ea hluta eirra og ákvea
nausynlegar stærir á byggingarvörum í burarvirki.

2)

Tilskipun rásins 89/106/EBE frá 21. desember 1988 um
samræmingu á lögum og stjórnsslufyrirmælum
aildarríkjanna um byggingarvörur ( 1) fjallar um stofnun
og starfsemi innri markaarins me byggingarvörur, eins
og kvei er á um í 95. gr. sáttmálans, og gildir um vörur
sem falla undir tækniforskriftir eins og um getur í 4. gr.
tilskipunar 89/106/EBE.

3)

Byggingarvörur í burarvirki eru mikilvægur hluti af
markai me byggingavörur og skulu ví falla undir
kröfur sem settar eru fram í tilskipun 89/106/EBE,
einkum undir kröfur um CE-merki. Til a auvelda
framleiendum og tilkynntum ailum a meta
kraftrænan styrk byggingavöru í burarvirki, sem er
nausynlegt
fyrir
samræmismat
eirra,
skulu
tækniforskriftirnar vísa í reikniaferir sem róaar eru í
evrópsku olhönnunarstölunum. Kraftrænn styrkur skal
tilgreindur sem nothæfi vörunnar í skjölunum sem fylgja
CE-merkinu í samræmi vi tilskipun 89/106/EBE.

_______________

(*) essi EB-ger birtist í Stjtí. ESB L 332, 19.12.2003, bls. 62. Hennar var
geti í ákvörun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2005 frá 10. júní
2005 um breytingu á II. viauka (Tæknilegar reglugerir, stalar, prófanir
og vottun) vi EES-samninginn, sjá EES-vibæti vi Stjórnartíindi
Evrópusambandsins nr. 52, 13.10.2005, bls. 6.
1
( ) Stjtí. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12. Tilskipuninni var síast breytt me
regluger Evrópuingsins og rásins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtí. EB L 284,
31.10.2003, bls. 1).

________________

(2)
3

()
(4)

Stjtí. EB L 209, 24.7.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síast breytt me
aildarlögunum frá 2003.
Stjtí. EB L 199, 9.8.1993, bls. 54. Tilskipuninni var síast breytt me
aildarlögunum frá 2003.
Stjtí. EB L 199, 9.8.1993, bls. 84. Tilskipuninni var síast breytt me
aildarlögunum frá 2003.
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7)
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Aildarríkin skulu gera allar nausynlegar rástafanir til
a tryggja a heimilt sé a nota byggingarvörur í
burarvirki sem reiknaar eru út í samræmi vi evrópska
olhönnunarstala og ber eim ví a vísa til evrópsku
olhönnunarstalanna í innlendum reglum um hönnun.

8)

Aildarríkin skulu samykkja evrópsku olhönnunarstalana fyrir byggingarvörur og byggingamannvirki og
viurkenna a beiting evrópsku olhönnunarstalanna
gefi tilefni til a álykta a fyrir hendi sé samræmi vi
grunnkröfurnar sem um getur í tilskipun 89/106/EBE.

9)

Til a unnt sé a taka tillit til tiltekinna landfræilegra,
jarfræilegra ea veurfarslegra skilyra, auk sérstaks
verndarstigs sem vi á á yfirráasvæum eirra, kunna
aildarríkin a urfa sérstakar færibreytur og ví
innihalda evrópsku olhönnunarstalarnir „færibreytur
sem eru ákvaraar innanlands“. Í evrópsku
olhönnunarstölunum er a finna rálagt gildi fyrir
hverja færibreytu sem er ákvöru innanlands. Hins
vegar geta aildarríkin vali anna sérstakt gildi sem
færibreytu ákvaraa innanlands ef au telja a
nausynlegt til a tryggja a vinna vi byggingar og
önnur mannvirki sé hönnu og framkvæmd me eim
hætti a öryggi einstaklinga, húsdra ea eigna sé ekki
ógna.

10)

Til a ná fram aukinni samræmingu skal bera saman
hinar msu færibreytur, ákvaraar innanlands, sem
aildarríkin hafa komi til framkvæmda og samræma
ær ar sem vi á.

11)

Ef tækniforskriftir, sem um getur í 4. gr. tilskipunar
86/106/EBE, eru ekki til staar er nausynlegt a tryggja
frjálsan flutning á byggingarvörum í burarvirki me
kraftrænum styrk sem metinn hefur veri me evrópsku
olhönnunarstölunum.
Me a í huga skulu
aildarríkin
gera
rá
fyrir
evrópsku
olhönnunarstölunum í innlendum ákvæum sem ná
yfir slíkar vörur.

12)

Evrópsku olhönnunarstalarnir eiga a auvelda róun
sameiginlegs rannsóknarátaks sem msir ailar innan
Bandalagsins ráast í og milun á niurstöum úr slíkum
rannsóknum, sér í lagi me starfsjálfun. a leiir til
meira öryggis vi ger bygginga og mannvirkja innan
Bandalagsins.

LEGGUR TIL EFTIRFARANDI:

1. Aildarríkin skulu samykkja evrópsku olhönnunarstalana sem hentugt tæki til a hanna byggingamannvirki,
kanna kraftrænt vinám hluta ea kanna stöugleika
mannvirkja. Aildarríkin skulu viurkenna a egar um er
a ræa byggingamannvirki, sem hönnu eru me
reikniaferunum sem lst er í evrópsku olhönnunarstölunum, er gert rá fyrir samræmi vi grunnkröfu nr. 1,
„Kraftrænt vinám (burarol) og stöugleiki“, a
metöldum eim áttum í grunnkröfu nr. 4, „Öryggi vi
notkun“ sem tengjast kraftrænu vinámi og stöugleika, og
vi hluta af grunnkröfu nr. 2 „Varnir gegn eldsvoa“, eins
og um getur í I. viauka vi tilskipun 89/106/EBE.

Nr. 23/27

2. Aildarríkin skulu mæla fyrir um færibreyturnar sem
nothæfar eru á eirra landsvæi, hér á eftir nefndar
„færibreytur sem eru ákvaraar innanlands.“
3. Aildarríkin skulu nota gildin sem rálög eru í evrópsku
olhönnunarstölunum egar í eim er a finna færibreytur
sem eru ákvaraar innanlands. Aeins skal víkja frá
essum
rálögu
gildum
egar
landfræilegar,
jarfræilegar ea veurfarslegar astæur ea sérstakt
verndarstig kallar á slíkt. Aildarríkin skulu tilkynna
framkvæmdastjórninni um færibreytur, sem eru ákvaraar
innanlands og eru í gildi á yfirráasvæi eirra, innan
tveggja
ára
frá
eim
degi
egar
evrópsku
olhönnunarstalarnir vera tiltækir.
4. Aildarríkin skulu, me samræmdum hætti undir forystu
framkvæmdastjórnarinnar, bera saman færibreytur,
ákvaraar innanlands, sem hvert aildarríki hefur komi
til framkvæmda og meta áhrif eirra hva varar
tæknilegan mismun í tengslum vi mannvirkjager ea
hluta mannvirkja. Aildarríkin skulu, a beini
framkvæmdastjórnarinnar, breyta færibreytum, sem eru
ákvaraar innanlands, til a draga úr frávikum frá
rálögu gildunum sem kvei er á um í evrópsku
olhönnunarstölunum.
5. Ef tækniforskriftir, sem um getur í 4. gr. tilskipunar
86/106/EBE, eru ekki til staar skulu aildarríkin vísa til
evrópsku olhönnunarstalanna í innlendum ákvæum um
byggingarvörur í burarvirki.
6. Aildarríkin skulu gangast fyrir rannsóknum til a greia
fyrir ví a njasta róun í vísinda- og tækniekkingu veri
felld inn í evrópsku olhönnunarstalana. Aildarríkin
skulu leggja í sjó innlendar fjárveitingar til slíkra
rannsókna svo a hægt sé a nota ær á vettvangi
Bandalagsins sem framlag til fyrirliggjandi fjármagns til
tæknilegs og vísindalegs rannsóknarstarfs innan
framkvæmdastjórnarinnar, í samstarfi vi sameiginlegu
rannsóknamistöina, og tryggja annig áframhaldandi
aukna vernd bygginga og mannvirkja, sér í lagi a ví er
varar vinám burarvirkja gegn jarskjálftum og
eldsvoum.
7. Aildarríkin skulu stula a kennslu í notkun evrópsku
olhönnunarstalanna, sér í lagi í verkfræiskólum og sem
hluta af símenntunarnámskeium fyrir verkfræinga og
tæknimenn. Aildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um allar innlendar rástafanir sem gripi er til í
samræmi vi essi tilmæli.
Tilmælum essum er beint til aildarríkjanna.

Gjört í Brussel 11. desember 2003.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Erkki LIIKANEN

framkvæmdastjóri.

