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av 30. oktober 2013
om vilkårene for å gjøre en ytelseserklæring for byggevarer tilgjengelig på et nettsted(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

For å sikre at den elektroniske versjonen av en
ytelseserklæring som tilsvarer en bestemt vare, lett skal
kunne identifiseres, bør produsentene knytte hver enkelt
vare, eller parti av samme vare, som de bringer i
omsetning, til en bestemt ytelseserklæring ved hjelp av
den entydig identifikasjonskode for produkttypen som i
samsvar med vedlegg III til forordning (EU)
nr. 305/2011 bør angis i ytelseserklæringen.

5)

For å redusere den administrative byrden forbundet med
utarbeiding av ytelseserklæringer og samtidig sikre at
opplysningene i erklæringene hele tiden er pålitelige,
bør en ytelseserklæring i elektronisk format ikke endres
etter at den er gjort tilgjengelig på nett, og den bør forbli
tilgjengelig i en periode på minst ti år etter at
byggevaren er brakt i omsetning, eller i en annen
periode som får anvendelse i henhold til artikkel 11 nr. 2
annet ledd i forordning (EU) nr. 305/2011.

6)

Nettstedet der ytelseserklæringen gjøres tilgjengelig bør
overvåkes og vedlikeholdes for å sikre at det i størst
mulig grad er kontinuerlig tilgjengelig og ikke blir
utilgjengelig som følge av tekniske feil.

7)

Nettstedet der ytelseserklæringen gjøres tilgjengelig bør
være kostnadsfritt for mottakerne av byggevarer. Disse
mottakerne bør instrueres om hvordan de får tilgang til
nettstedet og ytelseserklæringen i elektronisk format.

8)

For å styrke hele den europeiske byggesektorens
effektivitet
og
konkurransedyktighet
bør
markedsdeltakere som utarbeider ytelseserklæringer, og
som ønsker å benytte ny informasjonsteknologi for
enklere å kunne utarbeide ytelseserklæringer, kunne
gjøre det så snart som mulig.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
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 7 nr. 3
sammenholdt med artikkel 60 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU)
nr. 305/2011 skal produsenter av byggevarer utarbeide
en ytelseserklæring når en byggevare som omfattes av
en harmonisert standard eller er i samsvar med en
europeisk teknisk vurdering som er utstedt for den,
bringes i omsetning. En kopi av denne erklæringen skal
gjøres tilgjengelig enten i papirform eller i elektronisk
format.

2)

I samsvar med artikkel 7 nr. 3 og artikkel 60 bokstav b)
i forordning (EU) nr. 305/2011 er Kommisjonen
delegert oppgaven med å fastsette vilkårene for
elektronisk behandling av ytelseserklæringer slik at de
kan gjøres tilgjengelige på et nettsted. Vilkårene for å
gjøre ytelseserklæringer tilgjengelige på nett gjør det
mulig å bruke ny informasjonsteknologi og redusere
kostnadene for byggevareprodusenter og byggesektoren
som helhet.

3)

Idet det tas hensyn til eventuelle særlige behov hos
mottakerne av byggevarer, herunder mikroforetak og
særlig foretak som utøver virksomhet på byggeplasser
uten internett-tilgang, bør denne delegerte rettsakten
ikke utvides til å omfatte eventuelle unntak fra artikkel 7
nr. 2 i forordning (EU) nr. 305/2011.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 21.2.2014,
s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2015 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. 32.
(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5.
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minst ti år etter at byggevaren er brakt i omsetning, eller i
en annen periode som kan få anvendelse i samsvar med
artikkel 11 nr. 2 annet ledd i forordning (EU) nr. 305/2011.

Artikkel 1
1. Markedsdeltakere kan i henhold til unntak fra artikkel 7
nr. 1 i forordning (EU) nr. 305/2011 gjøre en ytelseserklæring
nevnt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 305/2011
tilgjengelig på et nettsted, forutsatt at de oppfyller alle vilkårene
nedenfor:
a) De skal sikre at innholdet i en ytelseserklæring ikke endres
etter at den er gjort tilgjengelig på nett.
b) De skal sikre at nettsiden der ytelseserklæringer som er
utarbeidet for byggevarer er gjort tilgjengelig, overvåkes og
vedlikeholdes, slik at nettstedet og ytelseserklæringen er
kontinuerlig tilgjengelig for mottakere av byggevarer.
c) De skal sikre at ytelseserklæringen er kostnadsfritt
tilgjengelig for mottakerne av byggevarer i en periode på

d) De skal instruere mottakerne av byggevarer om hvordan de
får tilgang til nettsiden og ytelseserklæringen som er
utarbeidet for slike produkter, og som er gjort tilgjengelig
på nettsiden.
2. Produsentene skal sikre at hver enkelt vare eller parti av
samme vare som de bringer i omsetning, er knyttet til en
bestemt ytelseserklæring ved hjelp av den entydige
identifikasjonskoden for produkttypen.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den tredje dagen 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 30. oktober 2013.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
__________

