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KOMMISJONSBESLUTNING

av 22. juli 1997

om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*)

(97/571/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til  rådsdirektiv 89/106/EØF av
21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om byggevarer(1), endret ved direktiv 93/68/EØF(2),
særlig vedlegg II, og

ut fra følgende betraktninger:

I artikkel 8 i direktiv 89/106/EØF er det fastsatt at en europeisk
teknisk godkjenning kan gis for visse varer, særlig varer som
omfattes verken av harmoniserte standarder eller anerkjente
nasjonale standarder eller av et mandat for en harmonisert stan-
dard, samt for varer som i betydelig grad avviker fra harmoniserte
standarder eller anerkjente nasjonale standarder.

Ved kommisjonsbeslutning 94/23/EF(3) ble det fastsatt felles
regler for søknader om samt forberedelse og innvilging av
europeiske tekniske godkjenninger.

I vedlegg I til nevnte beslutning er det fastsatt at innholdet i og
oppstillingen av europeiske tekniske godkjenninger skal samsvare
med en «alminnelig oppstilling» vedtatt av Kommisjonen.

Tiltakene i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Det
faste byggeutvalg �

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Eneste artikkel

I henhold til direktiv 89/106/EØF skal europeiske tekniske
godkjenninger gis i samsvar med den alminnelige oppstilling
fastsatt i vedlegget til denne beslutning.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 1997.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 236 av 27.8.1997, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/1999 av 26. februar 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) EFT nr. L 220 av 30.8.1993, s. 1.

(3) EFT nr. L 17 av 20.1.1994, s. 34.
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VEDLEGG

ALMINNELIG OPPSTILLING AV EUROPEISKE TEKNISKE GODKJENNINGER (ETA)

Merknad

Formålet med denne «alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger» er å sikre at utformingen
av ETA-ene i hovedsak er lik, uansett hvilke(n) byggevare(r) det dreier seg om, eller hvilket EOTA-organ
som utsteder ETA-en.

For dette formål fastsettes det i den «alminnelige oppstilling»

�  alminnelige innhold, felles avsnitt og deres nummerering,

� ordlyden i alminnelige overskrifter,

� ordlyden i felles klausuler,

og det gis generelle opplysninger (i kursiv) om hvordan de ulike avsnittene og særskilte klausuler i ETA-
en bør utformes.
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... Navnet, adressen og logoen til godkjenningsorganet som utsteder ETA-en.

Autorisert og meldt i henhold til artikkel 10 i rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming
av medlemsstatenes lover og forskrifter om byggevarer.

MEDLEM AV
EOTA

(oppført med EOTAs logo)

EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS

DEN EUROPEISKE ORGANISASJON FOR TEKNISK GODKJENNING

... Oppgi EOTAs fulle navn på engelsk og, på ny linje, på godkjenningsorganets offisielle språk

EUROPEISK TEKNISK GODKJENNING ETA � ... (nummer etter EOTAs nummereringssystem)

Handelsnavn: ...Oppgi varen(e)s eventuelle handelsnavn eller andre henvisninger som brukes ved
markedsføring av varen(e) i Fellesskapet (og andre EØS-stater). Handelsnavn eller andre henvisninger
skal ikke kunne føre til misforståelser med hensyn til varen(e)s ytelse eller tiltenkte bruk.

Innehaver av godkjenningen:...Oppgi navnet og adressen til produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet som den aktuelle ETA-en er utstedt til (artikkel 9 nr. 3 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
heretter kalt «byggevaredirektivet»; nr. 2.1 i de felles regler i vedlegget til kommisjonsbeslutning
94/23/EF).

Byggevaren(e)s alminnelige type og bruk:
... Oppgi alminnelig type og tiltenkt bruk for varen(e) som omfattes av ETA-en samt de viktigste ytelsesnivåer
eller -klasser (byggevaredirektivets artikkel 3 nr. 2 og artikkel 6 nr. 3), først på det utstedende EOTA-
organets offisielle språk, deretter i engelsk oversettelse.

Gyldig fra: ...
til: ... (se byggevaredirektivets artikkel 8 nr. 4)

Produksjonsanlegg(1):

... Oppgi produksjonsanlegg. Dersom det er et stort antall produksjonsanlegg eller -steder, bør de oppgis
i et vedlegg som det skal henvises til her.

Denne europeiske tekniske godkjenning inneholder ... sider, herunder ... vedlegg, som utgjør en integrert
del av dokumentet. (Oppgi samlet sideantall (tekst og eventuelle tegninger i hoveddokument og vedlegg)
og antall vedlegg.)

I. RETTSLIGE GRUNNLAG OG ALMINNELIGE VILKÅR

1. Denne europeiske tekniske godkjenning er utstedt av ... (godkjenningsorganets navn) i samsvar
med:

� rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes
lover og forskrifter om byggevarer(2),

____________________

(1) Produksjonsanlegget (-anleggene) skal oppgis bare dersom det er nødvendig av tekniske årsaker, f.eks på grunnlag av
forutsetninger under nr. II.4.1 «Produksjon». Dersom det er hensiktsmessig av praktiske årsaker, eller dersom ETA-innehaveren
ønsker det, kan produksjonsanlegget (-anleggene) også oppgis i et ikke-offentliggjort tillegg til den aktuelle ETA-en som
oppbevares av det utstedende godkjenningsorganet, og som meddeles bare de godkjente organer som deltar i prosedyren for
samsvarsattestering.

(2) EFT nr. L 40 av 11.2.1989, s. 12.
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� oppgi de tilsvarende internrettslige bestemmelser som byggevaredirektivet er innarbeidet
i � bare dersom dette er påkrevd etter den nasjonale lovgivning i medlemsstaten der
godkjenningsorganet er hjemmehørende,

� felles regler for søknader om samt forberedelse og innvilging av europeiske tekniske
godkjenninger fastsatt i vedlegget til kommisjonsbeslutning 94/23/EF(3),

� retningslinje ... oppgi tittel og nummer på den ETA-retningslinjen som danner grunnlag
for innvilgingen av ETA-en, med mindre den er utstedt uten en ETA-retningslinje i
samsvar med nr. 3.2 i de felles regler, i henhold til byggevaredirektivets artikkel 9 nr. 2.

2. ... (det utstedende godkjenningsorganets navn) har myndighet til å kontrollere om bestemmelsene
i denne europeiske tekniske godkjenning er oppfylt. Kontrollen kan finne sted på
produksjonsanlegget (-anleggene) (f.eks. om forutsetningene for denne europeiske tekniske
godkjenningen med henblikk på produksjonen er oppfylt). Ansvaret for at varene er i samsvar
med den europeiske tekniske godkjenningen og at de er egnet for den tiltenkte bruk påhviler
imidlertid innehaveren av den europeiske tekniske godkjenningen.

3. Denne europeiske tekniske godkjenning skal ikke overføres til andre produsenter eller
representanter for produsenter enn dem som er /oppført på side 1/ fastsatt i forbindelse med
denne europeiske godkjenningen (stryk det som ikke passer).

4. Denne europeiske godkjenning kan trekkes ti lbake av .. .  (den utstedende
godkjenningsmyndighetens navn) i henhold til artikkel 5 nr. 1 i rådsdirektiv 89/106/EØF.

5. Gjengivelse, herunder elektronisk overføring, av denne europeiske tekniske godkjenning skal
være fullstendig. Den kan imidlertid gjengis i utdrag med skriftlig tillatelse fra ... (den utstedende
godkjenningsmyndighetens navn). I så fall skal det oppgis på gjengivelsen at det er et utdrag.
Tekst og tegninger i reklamemateriell skal ikke være i strid med eller innebære misbruk av den
europeiske tekniske godkjenning.

6. Den europeiske tekniske godkjenning utstedes av godkjenningsorganet på organets offisielle
språk. Disse versjonene bør fullt ut tilsvare den versjonen som EOTA bruker til distribusjon.
Oversettelser til andre språk skal merkes som slike.

II. SÆRSKILTE VILKÅR FOR DEN EUROPEISKE TEKNISKE GODKJENNING

1. Definisjon av varen(e) og tiltenkt bruk

Gi en teknisk beskrivelse av varen(e) og redegjør for tiltenkt bruk på

� én side (eller mindre) med tekst og én eller flere generelle tegninger på til sammen én side
som tilføyes som vedlegg I, som det henvises til i teksten under nr. II 1,

eller

� to tekstsider.

Gi en beskrivelse av varen(e)s type og form (herunder relevante ytelsesnivåer), grunnmaterialer,
bestanddeler og framgangsmåter ved montering samt i hvilken type byggearbeid varen(e) som
omfatte av ETA-en er tenkt brukt.

Oppgi antatt levetid for varen(e) ved tiltenkt bruk i henhold til byggevaredirektivet.

___________________

(3) EFT nr. L 17 av 20.1.1994, s. 34.
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2. Varens egenskaper og etterprøvingsmetoder

Oppgi nøyaktige og målbare egenskaper og -parametere for varen(e) og eventuelt dens (deres)
bestanddeler og komponenter, idet det tas behørig hensyn til Kommisjonens mandat til utarbeiding
av ETA-retningslinjen for den aktuelle varegruppen eller, dersom framgangsmåten fastsatt i
byggevaredirektivets artikkel 9 nr. 2 får anvendelse på varene, oppgis de direkte på grunnlag
av de relevante grunnleggende krav (vedlegg I til byggevaredirektivet), basisdokumentene og
eventuelt ytelsesklassene og -nivåene i samsvar med basisdokumentenes nr. 1.2. Det skal dessuten
tas hensyn til eventuelle ytterligere krav (f.eks. fastsatt i andre EF-direktiver). Oppgi andre
aspekter ved bruksegnetheten, herunder spesifiserte egenskaper for identifisering av varen(e),
i den grad det er nødvendig.

Dersom varen(e)s sammensetning eller parametere krever fortrolig behandling (f.eks. den
kjemiske sammensetningen av visse materialer), skal dette ikke oppføres i ETA-en, men oppbevares
av det utstedende godkjenningsorgan sammen med den tekniske dokumentasjonen for ETA-en
og meddeles bare de godkjente organer som deltar i prosedyren for samsvarsattestering i den
grad det er nødvendig for organenes prøvings-, kontroll- og sertifiseringsoppgaver.

Det skal lages et sammendrag av framgangsmåtene som er brukt ved bedømmelse av bestandighet,
varens egenskaper og yteevne. Det skal vises til ETA-retningslinjen og/eller harmoniserte,
anerkjente nasjonale eller andre standarder (prøvingsmetoder, beregningsmetoder osv.), og de
relevante oppnådde verdier og parametere skal oppgis i den grad det er hensiktsmessig og
nødvendig for bruken av varen og utformingen av bygget eller den delen av et bygg som varen
brukes i. Det skal lages et sammendrag av eventuelle særlige prøvings- eller vurderingsmetoder,
og relevante oppnådde verdier og parametere skal oppgis i den grad det er hensiktsmessig og
nødvendig for bruken av varen og utformingen av bygget eller den delen av et bygg som varen
brukes i. Dersom det er nødvendig og hensiktsmessig, skal det vises til eventuelle vedlegg til den
aktuelle ETA-en.

3. Samsvarsvurdering og CE-merking

3.1. Ordning for samsvarsattestering

Oppgi den ordning for samsvarsattestering (vedlegg III til byggevaredirektivet) som er fastsatt
av Kommisjonen. Dersom den aktuelle ETA-en omfatter flere varer, skal den relevante ordningen
for samsvarsattestering oppgis for hver enkelt vare.

3.2. Ansvarsområder

3.2.1. Produsentens oppgaver

3.2.1.1. Produksjonskontroll ved fabrikken

Oppgi framgangsmåtene for og omfanget av produsentens permanente interne produktkontroll,
herunder prøvingenes type og laveste hyppighet. Dersom ETA-en omfatter flere varer, skal de
behandles hver for seg.

3.2.1.2. Produsentens øvrige oppgaver (bare der det passer)

Oppgi andre av produsentens oppgaver avhengig av den relevante ordningen for
samsvarsattestering, f.eks. innledende typeprøving. Dersom ETA-en omfatter flere varer, skal
de behandles hver for seg.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende22.6.2000 Nr.28/241

3.2.2. De godkjente organenes oppgaver

Oppgi de godkjente organenes ulike oppgaver avhengig av den relevante ordningen for
samsvarsattestering, herunder eventuelt prøvingens type og hyppighet, kontroller og tilsyn.
Dersom ETA-en omfatter flere varer, skal de behandles hver for seg.

3.3. CE-merking

CE-merkingen skal påføres ... (selve varen � oppgi om nødvendig hvor på varen � eller på
etiketten; emballasjen; medfølgende handelsdokument). CE-merkingen skal ledsages av følgende
opplysninger:

Oppgi, i samsvar med de generelle bestemmelser om CE-merking fastsatt av Kommisjonen,
hvilke opplysninger som skal ledsage CE-merkingen, f.eks.:

� produsentens og produksjonsanleggets navn eller identifikasjonsmerke,

� nummeret til det berørte godkjente organ,

� varens identitet (handelsbetegnelse),

� ETA-nummer,

� varens relevante egenskaper/yteevner og ytelsesnivåer/-klasser (alle varer med samme
betegnelse skal, uansett produksjonsanlegg, oppfylle de relevante krav til egenskaper
og ytelsesnivåer,

� produksjonsår og eventuelt produksjonsdato og -nummer.

4. Forutsetninger lagt til grunn for en fordelaktig vurdering av varen(e)s egnethet ved
tiltenkt bruk

4.1. Produksjon

Oppgi særskilte produksjons- og monteringsteknikker som brukes i fabrikken og krav til
personalets kvalifikasjoner og til tekniske innretninger ved produksjonsanlegget (f.eks. for limte
og sveisede konstruksjoner) i den grad det har betydning for varen(e)s egnethet ved tiltenkt bruk
når de(n) er montert i bygget og dersom det har tilknytning til oppfyllelsen av de grunnleggende
krav.

Dersom opplysningene om produksjonen krever fortrolig behandling, skal de ikke oppføres i
den aktuelle ETA-en, men oppbevares av det utstedende godkjenningsorgan sammen med den
tekniske dokumentasjonen for ETA-en, og bare meddeles de godkjente organer som deltar i
prosedyren for samsvarsattestering i den grad det er nødvendig for organenes prøvings-,
kontroll- og sertifiseringsoppgaver.

4.2. Montering

Spesifiser bestemmelser om installasjon/montering av varen(e) på byggeplassen. Oppgi særskilte
instruksjoner for personalet som utfører arbeidet og for den håndverksmessige kvalitet, i den
grad det har betydning for byggevaren(e)s egnethet ved tiltenkt bruk når den de(n) er montert i
bygget. Parametere (dimensjonerende verdier) og metoder skal også oppgis i den grad det er
nødvendig for prosjekteringen av bygget eller de deler av bygget der varen(e) er planlagt brukt.
Henvis eventuelt til standarder, ETA-retningslinjer eller vedlegg til ETA-en. Gjør oppmerksom
på at det er produsentens ansvar å sørge for at de berørte parter opplyses om disse bestemmelsene.
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5. Tilrådinger til produsenten

5.1. Tilrådinger om emballasje, transport og lagring

Spesifiser relevante bestemmelser om varen(e)s egnethet ved tiltenkt bruk når de(n) er montert
i bygget. Gjør oppmerksom på at det er produsentens ansvar å sørge for at de berørte parter
opplyses om disse bestemmelsene

5.2. Tilrådinger om bruk, vedlikehold og reparasjon

Spesifiser bestemmelser om «driftstilstand», vedlikehold, reparasjon og advarsler, i den grad
det har betydning for opprettholdelse av varen(e)s egnethet ved tiltenkt bruk når de(n) er
montert i bygget. Gjør oppmerksom på at det er produsentens ansvar å sørge for at de berørte
parter opplyses om disse bestemmelsene.
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Vedlegg 1

BESKRIVELSE AV VAREN(E)

... Eventuell(e) tegning(er) som gir en generell beskrivelse av varen på én side (se også merknaden om
innholdet i nr. II.1).

Vedlegg 2 til n

Flere vedlegg etter behov, f.eks.:

� nærmere beskrivelse av varen(e) og dens (deres) bestanddeler, produksjonsdetaljer, transport,
håndtering, lagring, montering (eventuelt også tegninger),

� metoder til bestemmelse av varen(e)s egenskaper (prøving, beregninger eller andre metoder dersom
det ikke er mulig å henvise til ETA-retningslinjer eller standarder),

� konstruksjonsmetoder for den del av bygget som varen(e) skal inngå i dersom det har betydning for
varen(e)s egnethet ved tiltenkt bruk når de(n) er montert i bygget og det ikke er mulig å henvise til
ETA-retningslinjer eller standarder,

� instruksjoner for montering/behandling dersom det har innvirkning på varen(e)s egnethet ved
tiltenkt bruk når de(n) er montert i bygget og det ikke er mulig å henvise til ETA-retningslinjer eller
standarder.

______________


