
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1062/2013 VAN DE COMMISSIE 

van 30 oktober 2013 

betreffende het formaat van de Europese technische beoordeling voor bouwproducten 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parle
ment en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van gehar
moniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwpro
ducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de 
Raad ( 1 ), en met name artikel 26, lid 3, 

Na raadpleging van het Permanent Comité voor de bouw, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Europese technische beoordelingen zijn noodzakelijk om 
de fabrikanten van bouwproducten de mogelijkheid te 
geven een prestatieverklaring op te stellen voor een 
bouwproduct dat niet of niet volledig onder een gehar
moniseerde norm valt. 

(2) In artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) nr. 305/2011 
worden eisen vastgesteld voor de inhoud van de Euro
pese technische beoordeling. Aangezien de voor de pro
ductiecontrole in de fabriek in acht te nemen beginselen 
zullen worden opgenomen in de respectieve Europese 
beoordelingsdocumenten (EBD’s), moet de Europese tech
nische beoordeling slechts de technische details bevatten 
die volgens de in het EBD opgenomen beginselen op dat 
niveau moeten worden vastgesteld om de beoordeling en 
verificatie van de prestatiebestendigheid in praktijk te 
brengen. 

(3) Gezien de grote verscheidenheid aan betrokken bouw
producten moet het formaat van de Europese technische 
beoordeling voldoende flexibel worden vastgesteld voor 
wat de technische beschrijving van het product betreft. 

(4) Er moet in de Europese technische beoordeling ook vol
doende flexibiliteit worden gewaarborgd voor de weer
gave van de prestaties van het product, zodat de fabri
kanten die makkelijk en duidelijk in de op die beoor
deling gebaseerde prestatieverklaring kunnen opnemen. 

(5) Om vertrouwelijke technische informatie over het pro
duct te beschermen, moeten de fabrikanten aan de ver
antwoordelijke technische beoordelingsinstantie kunnen 
laten weten welke delen van de productbeschrijving ver
trouwelijk zijn en niet samen met de Europese technische 
beoordeling mogen worden bekendgemaakt. Vertrouwe
lijke informatie moet in aparte bijlagen bij die Europese 
technische beoordelingen worden opgenomen. 

(6) Om de efficiënte van de interne markt en het concurren
tievermogen van de Europese bouwsector als geheel te 
versterken, moet een Europese technische beoordeling zo 
spoedig mogelijk kunnen worden afgegeven aan de fabri
kant die erom heeft gevraagd, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Het formaat van de Europese technische beoordeling voor 
bouwproducten is opgenomen in de bijlage. 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van 
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2013. 

Voor de Commissie 
De voorzitter 

José Manuel BARROSO
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BIJLAGE 

EUROPESE TECHNISCHE BEOORDELING 

Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [datum] 

Algemeen gedeelte 

1. Technische beoordelingsinstantie die de Europese technische beoordeling afgeeft: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

2. Handelsbenaming van het bouwproduct: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

3. Productfamilie waar het bouwproduct toe behoort: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

4. Fabrikant: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

5. Fabriek(en) waar het product wordt geproduceerd: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

6. Deze Europese technische beoordeling bestaat uit . . . . . . . . bladzijden en . . . . . . . . bijlage(n) die een integrerend on
derdeel van deze beoordeling vormen. 

Bijlage(n) . . . . . . . . bevat(ten) vertrouwelijke informatie en wordt/worden niet opgenomen in de Europese technische 
beoordeling wanneer die beoordeling publiekelijk wordt verspreid. 

7. Deze Europese technische beoordeling is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, op grond 
van .............................................................................................................................................................................................................. 

Specifieke onderdelen 

8. Technische beschrijving van het product: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

9. Beschrijving van het beoogde gebruik overeenkomstig het toepasselijke Europees beoordelingsdocument (hierna EBD): 

...................................................................................................................................................................................................................... 

10. Prestaties van het product en verwijzing naar de methoden die voor de beoordeling zijn gebruikt: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

11. Gebruikte systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid, met verwijzing naar de juridische 
basis daarvan: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

12. Technische details die nodig zijn voor het uitvoeren van het systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatie
bestendigheid zoals vastgesteld in het toepasselijke EBD: 

.......Afgegeven te . . . . . op . . . . . . / . . . . . . . 20…. 

door ..................................................................................................................................................................................................................... 

Bijlage(n)
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