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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 frá 9. mars 2011 um samræmd skilyrði fyrir 
markaðssetningu byggingarvara og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 89/106/EBE(1), einkum e-lið 60. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt 28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 305/2011, skal meta nothæfi byggingarvara og sannprófa stöðugleika þess
í tengslum við mikilvæga eiginleika þeirra í samræmi við kerfin sem sett eru fram í V. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 305/2011.

2) Aðlaga ætti V. viðauka til að bregðast við tækniframförum, til að setja ákvæði um vörur sem evrópskt tæknimat hefur
verið gefið út fyrir, sem og til að auka skýrleika, nákvæmni og samræmi þeirra lýsinga og íðorða sem þar eru notuð, í
samræmi við fengna reynslu af beitingu ákvæða V. viðauka.

3) Þessi aðlögun myndi auðvelda vinnu framleiðenda og tilkynntra aðila sem hafa heimild til að framkvæma verkefni
þriðja aðila við mat á nothæfi byggingarvara og sannprófun á stöðugleika þess, minnka stjórnsýsluálag og auka
skýrleika á túlkun reglugerðar (ESB) nr. 305/2011 og þar með hafa jákvæð áhrif á samkeppnishæfni byggingageirans
í heild sinni.

4) Með reglugerð (ESB) nr. 305/2011 er gefið til kynna að framleiðandinn beri ábyrgð á að ákvarða gerðareintak fyrir
allar vörur sem hann óskar eftir að setja á markað. Með sömu skírskotun gefa þau rök sem liggja til grundvallar
reglugerð (ESB) nr. 305/2011 ekki til kynna að til sé vöruvottun, en tilkynntir aðilar bera eingöngu ábyrgð á mati
á nothæfi byggingarvara, en þar á eftir skal votta stöðugleika þess. Þessi skipting valdsviðs á milli framleiðanda og
tilkynntra aðila ætti að endurspeglast betur í V. viðauka, án þess að það hafi í för með sér breytingu á ábyrgð þessara
aðila.

5) Þar sem stanslaust eftirlit tilkynntra aðila með framleiðslustýringu verksmiðju er ekki mögulegt og er ekki framkvæmt
í raun, ætti frekar að vísa til þess að eftirlitið er í eðli sínu stöðugt.

6) Tæknimatsstofnunin má gefa út evrópskt tæknimat (ETA) fyrir byggingarvörur sem ekki falla undir eða falla ekki
að fullu undir samhæfða staðla. Samkvæmt 13. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 305/2011, felur slíkt evrópskt
tæknimat þegar í sér mat á nothæfi vörunnar sem um ræðir í tengslum við mikilvæga eiginleika hennar. Frekara
viðbótareftirlit með réttleika þessa matsferlis myndi ekki auka vægi þess, heldur einungis leiða af sér óþarfa kostnað
fyrir framleiðendur. Fyrirtæki hafa nú þegar óskað eftir evrópsku tæknimati og hafa þörf fyrir réttarvissu að því er
varðar framkvæmd á verkefnum þriðja aðila við mat á nothæfi þessara byggingarvara og stöðugleika þess.

7) Til að endurspegla betur viðteknar starfsvenjur ætti að aðlaga nöfn á gerðum tilkynntra aðila og lýsingu á
viðkomandi verkefnum þeirra.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 157, 27.5.2014, bls. 76. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2015 frá 26. febrúar 
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2011, bls. 5.

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 
nr. 568/2014

frá 18. febrúar 2014

um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 að því er varðar mat á 
nothæfi byggingarvara og sannprófun á stöðugleika þess (*)
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8)  Tæknileg aðlögun er nauðsynleg að því er varðar íðorðið „hávaðagleypni“ sem um getur í 3. lið V. viðauka við 
reglugerð (ESB) nr. 305/2011, til að ná fram nákvæmari lýsingu á þeim mikilvægu eiginleikum sem meta skal og 
meira samræmi við þá íðorðanotkun sem tíðkast í viðkomandi samræmdum tækniforskriftum.

9)  Til að tryggja snurðulaus umskipti fyrir framleiðendur ættu þeir að hafa heimild til að halda áfram að nota vottorð og 
önnur skjöl sem tilkynntir aðilar gáfu út í samræmi við V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 305/2011, áður en þessi 
reglugerð öðlaðist gildi.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 305/2011 komi texti viðaukans við þessa reglugerð.

2. gr.

Vottorð og önnur skjöl sem tilkynntir aðilar gáfu út í samræmi við V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 305/2011 áður en 
þessi reglugerð öðlaðist gildi teljast uppfylla ákvæði þessarar reglugerðar.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 18. febrúar 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José Manuel BARROSO

forseti.

____________
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VIÐAUKI

„V. VIÐAUKI

MAT Á NOTHÆFI OG SANNPRÓFUN Á STÖÐUGLEIKA ÞESS

1. KERFI VIÐ MAT Á NOTHÆFI OG SANNPRÓFUN Á STÖÐUGLEIKA ÞESS

Framleiðandinn skal gera yfirlýsingu um nothæfi og ákvarða gerðareintak á grundvelli mats á nothæfi og stöðugleika þess sem er 
framkvæmt samkvæmt eftirtöldum kerfum:

1.1. Kerfi 1+

a) Framleiðandinn skal sjá um:

i. framleiðslustýringu í verksmiðju,

ii. frekari prófanir á sýnum sem framleiðandi tekur í verksmiðjunni í samræmi við þá prófunaráætlun sem mælt er fyrir um.

b) Tilkynntur vottunaraðili vörunnar skal taka ákvarðanir um útgáfu, takmarkanir, tímabundna niðurfellingu eða afturköllun
vottorðs um stöðugleika nothæfis byggingarvara á grundvelli niðurstöðu úr eftirfarandi mati og sannprófunum sem sá aðili
framkvæmir:

i. mati á nothæfi byggingarvörunnar sem gert er á grundvelli prófana (þ.m.t. sýnataka), útreikninga, töflusettra gilda eða
lýsandi gagna um vöruna,

ii. fyrstu skoðunar á verksmiðjunni og framleiðslustýringu í verksmiðju,

iii. áframhaldandi eftirliti, mati og úttekt á framleiðslustýringu í verksmiðju,

iv.  úttektarprófun á sýnum sem tilkynntur vottunaraðili vörunnar tekur í verksmiðjunni eða í geymsluaðstöðu framleiðandans.

1.2. Kerfi 1

a) Framleiðandinn skal sjá um:

i. framleiðslustýringu í verksmiðju,

ii. frekari prófanir á sýnum sem framleiðandi tekur í verksmiðjunni í samræmi við þá prófunaráætlun sem mælt er fyrir um.

b) Tilkynntur vottunaraðili vörunnar skal taka ákvarðanir um útgáfu, takmarkanir, tímabundna niðurfellingu eða afturköllun
vottorðs um stöðugleika nothæfis byggingarvara á grundvelli niðurstöðu úr eftirfarandi mati og sannprófunum sem sá aðili
framkvæmir:

i. mati á nothæfi byggingarvörunnar sem gert er á grundvelli prófana (þ.m.t. sýnataka), útreikninga, töflusettra gilda eða
lýsandi gagna um vöruna,

ii. fyrstu skoðunar á verksmiðjunni og framleiðslustýringu í verksmiðju,

iii.  áframhaldandi eftirliti, mati og úttekt á framleiðslustýringu í verksmiðju.

1.3. Kerfi 2+

a) Framleiðandinn skal sjá um:

i. mat á nothæfi byggingarvörunnar á grundvelli prófana (þ.m.t. sýnataka), útreikninga, töflusettra gilda eða lýsandi gagna um
þá vöru,

ii. framleiðslustýringu í verksmiðju,

iii. prófanir á sýnum sem framleiðandi tekur í verksmiðjunni í samræmi við þá prófunaráætlun sem mælt er fyrir um.
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b) Tilkynntur vottunaraðili um framleiðslustýringu í verksmiðju skal taka ákvarðanir um útgáfu, takmarkanir, tímabundna niður-
fellingu eða afturköllun samræmisvottorðs á framleiðslustýringu í verksmiðju á grundvelli niðurstöðu úr eftirfarandi mati og
sannprófunum sem sá aðili framkvæmir:

i. fyrstu skoðun á verksmiðjunni og framleiðslustýringu í verksmiðju,

ii. áframhaldandi eftirliti, mati og úttekt á framleiðslustýringu í verksmiðju.

1.4. Kerfi 3

a) Framleiðandinn skal sjá um framleiðslustýringu í verksmiðju.

b) Tilkynnt rannsóknarstofa skal meta nothæfið á grundvelli prófana (byggðar á sýnatöku framleiðanda), útreikninga, töflusettra
gilda eða lýsandi gagna um byggingarvöruna.

1.5. Kerfi 4

a) Framleiðandinn skal sjá um:

i. mat á nothæfi byggingarvörunnar á grundvelli prófana, útreikninga, töflusettra gilda eða lýsandi gagna um þá vöru,

ii. framleiðslustýringu í verksmiðju.

b) Engin verkefni kalla á afskipti tilkynntra aðila.

1.6. Byggingarvörur sem evrópskt tæknimat hefur verið gefið út fyrir

Tilkynntir aðilar sem vinna verkefni samkvæmt kerfum 1+, 1 og 3 sem og framleiðendur sem vinna verkefni samkvæmt kerfum 2+ 
og 4 skulu líta á evrópskt tæknimat sem gefið var út fyrir viðkomandi byggingarvöru sem mat á nothæfi fyrir þá vöru. Tilkynntir 
aðilar og framleiðendur skulu því ekki vinna verkefnin sem um getur í i. lið b-liðar í lið 1.1., i. lið b-liðar í lið 1.2., i. lið a-liðar í lið 
1.3., b-lið í lið 1.4. og i. lið a-liðar í lið 1.5.

2. AÐILAR SEM TAKA ÞÁTT Í MATI OG SANNPRÓFUN Á STÖÐUGLEIKA NOTHÆFIS

Að því er varðar störf tilkynntra aðila sem taka þátt í mati á nothæfi byggingarvara og sannprófun á stöðugleika þess, skal gera
greinarmun á:

1) vottunaraðila fyrir vöru: tilkynntur aðili sem framkvæmir vottun á stöðugleika nothæfis, í samræmi við VII. kafla,

2) vottunaraðila framleiðslustýringar í verksmiðju: tilkynntur aðili sem framkvæmir vottun á framleiðslustýringu í verksmiðju, í
samræmi við VII. kafla,

3) rannsóknarstofu: tilkynntur aðili til að mæla, rannsaka, prófa, reikna út eða meta á annan hátt nothæfi byggingarvara.

3. LÁRÉTTAR TILKYNNINGAR: DÆMI UM MIKILVÆGA EIGINLEIKA ÞAR SEM TILVÍSUNAR Í VIÐKOMANDI
SAMHÆFÐAR TÆKNIFORSKRIFTIR ER EKKI KRAFIST

1. Viðbrögð við bruna

2. Brunaþol

3. Nothæfi með tilliti til utanaðkomandi elds

4. Hljóðeðlisfræðilegir eiginleikar

5. Losun á hættulegum efnum.“

_____________




