NOTATER - MØTE OM REVISJON AV CPR
Gjelder:
Notater fra CPR Acquis Process
Norsk deltaker: Mailen Vangsnes, Direktoratet for byggkvalitet
Hvor:
Videomøte
Deltakere:
Ca. 50 deltakere fra hovedsakelig Kommisjonen og medlemsland.
Dato:
12.07.2021

Møte med interessenter om revisjonen av byggevareforordningen (EU)
305/2011

1. Opening of the meeting;

Kommisjonen ønsket alle velkommen til møtet og fastsettelse av agendaen.
Heins Bollens, som er ny «Deputy Head of Unit» I DG Grow, opplyser om hva avdelingen har jobbet
med siden sist møte i CPR Acquis. Han viser til at arbeidet med Impact assesment knyttet til
revisjonen av byggevareforordningen (CPR Acquis) er sendt EU-kommisjonens regelråd – Regulatory
Scrutiny Board (RSB). RSBs oppgave er å kontrollere at konsekvensutredninger er grundig og godt
gjennomført.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/review_en
Videre er det åpnet for tilbakemeldinger for Road map on standardisation frem til 9. august 2021.
Målet med dette initiativet er å kartlegge utfordringene knyttet til det europeiske
standardiseringssystemet og forbedre dagens system. Det er behov for at standardiseringsprosessen
også møter kravene til miljø og digitalisering:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13099-Standardisationstrategy_en
Kommisjonen legger frem Fit for 55 den 14. juli. Det er EUs store lovgivningsinitiativ som legger opp
til endringer i klima- og energilovgivningen.
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55

2. Updating on the CPR Acquis process and next steps;

Det skal avholdes møte for deltakere og ekspertene i de første to undergruppene denne uken (uke
28), Precast normal/lightweight/ autoclaved aerated concrete products og Structural metallic
products and ancillaries.
De vil følge arbeidsplanen som Kommisjonen har fastsatt. Denne arbeidsplanen skal lede frem til den
overordnede strukturen for de fremtidige harmoniserte tekniske spesifikasjonene for byggevarer, og
består av fire overordnede delmål:
1. Definition of the scope of the product areas
2. Creation of technical-boards
1

3. Prepare the content of the high level structure of harmonized technical specifications
4. Final consultation with observers and evaluation of all the deliverables.
Utgangspunktet for hvem som deltar i de første to undergruppene vil nødvendigvis bli fastsatt i uke
28, siden det skal avholdes et «oppstartsmøte». Arbeidsgruppen skal følge den ovennevnte
arbeidsplanen for fremdrift. Arbeidet skal foregå til Teams, og Kommisjonen ønsker at alle
innspillene gis i Teams og at alle gir sine tilbakemeldinger i dokumentene der. Ekspertene er lagt til i
de relevante kanalene på Teams, men det har vært mange innspill til Kommisjonen de siste dagene,
så det vil oppdateres videre. Ekspertene skal også inviteres til alle relevante møter.
Kommisjonen har utviklet endelige arbeidsplaner(work programmes). De har mottatt mange
tilbakemeldinger knyttet til dette. Kommisjonen påpeker at det viktige i arbeidet er hvordan man skal
utvikle de fremtidige harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen forventer at
programmene skal gjennomføres på de 16 planlagte månedene for hver produktgruppe, men det kan
gå fortere.
Kommisjonen foreslår å utsette hovedstarten for arbeidet i de første to undergruppene til
begynnelsen av september fordi det trengs mer tid til forberedelser og mange av deltakerne i
gruppene har naturlig nok ferie. Kommisjonen påpeker at det ikke innebærer at arbeidet ikke skal
vente til september. En utsettelse av hovedstarten vil ikke nødvendigvis innebære at sluttidspunktet
forskyves, siden hovedvekten av arbeidet er forventet gjort mellom selve møtene.
Den fastsatte rekkefølgen på produktgruppene som skal arbeides med må holdes per nå. Det er
vanskelig å starte med mer enn to grupper fordi Kommisjonen skal overvåke gruppene og arbeidet.
Det er forventet at arbeidet vil kunne gå raskere etter hvert, siden man høster erfaringer fra
arbeidet. Flere land ytrer at de ønsker at flere grupper kan starte på samme tidspunkt for å få
fremdrift i prosessen, enkelte produktgrupper er enklere å få ferdigstilt enn de to valgte
produktgruppene. Kommisjonen åpner for at dette kan diskuteres på et senere tidspunkt.
Kommisjonen påpeker at det viktigste for en rask og effektiv prosess er at det allerede planlagte
arbeidet gjennomføres raskt og effektivt.
Rules of procedure vil bli oppdatert fra Kommisjonens side etter at ekspertene er fastsatt.

3. Work Programmes for the 2 starting subgroups:
• Precast normal/lightweight/ autoclaved aerated concrete products;
• Structural metallic products and ancillaries;
Kommisjonen gir en kort gjennomgang av arbeidsplanen for de første to produktgruppene.
Tyskland stiller spørsmål om deres innspill knyttet til produktgruppene og EURO-kodene.
Kommisjonen påpeker at Eurokodene ikke er en del av de harmoniserte tekniske spesifikasjonene.
Euro-kodene er frivillige, mens de harmoniserte tekniske spesifikasjonene er obligatoriske, men de
som arbeider med EURO-kodene skal også inkluderes i diskusjonene. I mange medlemsland er Eurokodene obligatoriske, og vil danne basis for produktstandarder. Det er viktig at disse vil kunne
fungere sammen.
3. Rules of procedure;
Kommisjonen vil legge frem nye Rules of procedure for CPR Acquis til høsten.
Hovedpunktene er at prosessen en knyttet rundt en styringsgruppe, som står for
koordinasjonsnivået, og 36 undergrupper, knyttet til 35 produktgrupper på det utførende nivået.
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Videre er det planlagt overbyggende undergrupper, som skal behandle oppgaver knyttet til feks
miljøhensyn, brannsikkerhet, farlige stoffer og lignende. Det er mulig at arbeidet med en gruppe
knyttet til miljøhensyn kan startes i løpet av september 2021.
Hver undergruppe vil startet etter en konsultasjon i styringsgruppen. Arbeidet og dokumentene i alle
gruppene vil være på engelsk.
Styringsgruppen består av representanter fra Kommisjonen, medlemsland og observatører i Advisory
Group, men i helt spesielle tilfeller som krever spesiell ekspertise kan medlemslandene ha med seg
en ekstern ekspert i møtene i styringsgruppen.
Undergruppene for de ulike produktgruppene består av representanter fra Kommisjonen,
medlemsstatenes eksperter og andre interessenters eksperter.
Medlemstatene kan bidra med tre typer eksperter:
a) Hovedbidragsytere ansatt i offentlig forvaltning
b) Aktive eksperter
c) Eksperter som gir skriftlige bidrag.
Bidrag fra eksperter i kategori b) og c) må bekreftes og koordineres i samarbeid med den nasjonale
koordinatoren. I DIBK er det Mailen Vangsnes, mav@dibk.no.
Interessenter (stakeholders) kan også tilby aktive eksperter og eksperter som gir skriftlige bidrag.
Kommisjonen påpeker at det er mulig å melde seg som ekspert til undergruppene, men antall
medlemmer må være på et håndterbart nivå. For industry stakeholders vil feks bidrag gjennom CPE
være en hovedvei for å få balanse i gruppene.

4. Open discussion on procedural issues & possible solutions;

Mange av spørsmålene som blir tatt opp her, er oppfølgingsspørsmål knyttet til den tidligere
gjennomgangen ovenfor.

6. Closing of the meeting.
Neste møte I CPR Acquis er planlagt i september. Kommisjonen påpeker at de planlagte møtene for
Precast normal/lightweight/ autoclaved aerated concrete products og Structural metallic products
and ancillaries går som planlagt i uke 28. Kommisjonen takker for et godt møte og ønsker alle god
sommer.

Har du spørsmål eller kommentarer til notatene fra møtet?
Vi svarer gjerne på spørsmål eller kommentarer du måtte ha til notatene.
For å sikre at informasjonen når ut til norske interessenter har vi laget en e-postgruppe som mottar
varsler når nye referater legges ut.
For å bli lagt til eller fjernet fra denne e-postgruppen eller dine gi innspill/kommentarer - ta kontakt
med direktoratet på post@dibk.no. Merk gjerne e-posten med «Europeiske grupper –
byggevareforordningen».
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