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(Nelegislativní akty) 

NAŘÍZENÍ 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 157/2014 

ze dne 30. října 2013 

o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na 
internetové stránce 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmo
nizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 
a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS ( 1 ), a zejména 
na čl. 7 odst. 3 ve spojení s čl. 60 písm. b) uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011 
ukládá výrobcům stavebních výrobků povinnost vypra
covat prohlášení o vlastnostech, pokud je uváděn na 
trh stavební výrobek, na který se vztahuje harmonizo
vaná norma nebo který je souladu s evropským tech
nickým posouzením, které pro něj bylo vydáno. Kopie 
tohoto prohlášení by měla být poskytnuta buď v tištěné 
podobě, nebo elektronickými prostředky. 

(2) V souladu s čl. 7 odst. 3 a čl. 60 písm. b) nařízení (EU) 
č. 305/2011 má Komise pravomoc stanovit podmínky 
pro elektronické zpracovávání prohlášení o vlastnostech, 
aby mohla být tato prohlášení zpřístupněna na interne
tové stránce. Tyto podmínky pro zpřístupnění prohlášení 
o vlastnostech na internetu povolují používání nových 
informačních technologií a snižují náklady výrobců 
stavebních výrobků a odvětví stavebnictví jako celku. 

(3) Vzhledem k možným specifickým potřebám příjemců 
stavebních výrobků, především mikropodniků, a zvláště 
příjemců provozujících činnost na staveništích bez 
přístupu k internetu, by tento akt v přenesené pravomoci 
neměl být rozšířen tak, aby obsahoval odchylku od čl. 7 
odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011. 

(4) Aby bylo zajištěno, že je elektronická forma prohlášení 
o vlastnostech, které odpovídá určitému výrobku, snadno 
identifikovatelná, měli by výrobci přiřadit ke každému 
jednotlivému výrobku nebo sérii téhož výrobku, které 
uvádějí na trh, příslušné prohlášení o vlastnostech, a to 
prostřednictvím jedinečného identifikačního kódu typu 
výrobku, který by měl být uveden v prohlášení o vlast
nostech v souladu s přílohou III nařízení (EU) 
č. 305/2011. 

(5) Za účelem zmírnění administrativní zátěže v souvislosti 
s poskytováním prohlášení o vlastnostech a s cílem 
zajistit zachování spolehlivosti informací uváděných 
v těchto prohlášeních by elektronická forma prohlášení 
o vlastnostech po zveřejnění na internetu neměla být 
měněna a měla by zůstat dostupná po dobu nejméně 
deseti let od uvedení stavebního výrobku na trh nebo 
po jinou takovou dobu stanovenou na základě čl. 11 
odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 305/2011. 

(6) Internetová stránka, na které bylo prohlášení o vlastnos
tech zveřejněno, by měla být předmětem monitorování 
a údržby, aby se zajistilo, že bude pokud možno nepře
tržitě přístupná a že nedojde k výpadku v důsledku tech
nických problémů. 

(7) Internetová stránka, na které bylo prohlášení o vlastnos
tech zveřejněno, by měla být pro příjemce stavebních 
výrobků přístupná zdarma. Příjemci by měli být poučeni 
o tom, jak získat přístup k internetové stránce a k elekt
ronické formě prohlášení o vlastnostech. 

(8) Aby se posílila účinnost a konkurenceschopnost evrop
ského odvětví stavebnictví jako celku, hospodářské 
subjekty, které poskytují prohlášení o vlastnostech 
a hodlají využívat výhod nových informačních techno
logií za účelem usnadnění poskytování těchto prohlášení, 
by tak měly být schopny učinit co nejdříve,
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

1. Na základě odchylky od čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 305/2011 mohou hospodářské subjekty zveřejnit prohlášení 
o vlastnostech uvedené v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011 
na internetové stránce, a to za předpokladu, že dodrží všechny 
tyto podmínky: 

a) zajistí, aby se obsah prohlášení o vlastnostech po zveřejnění 
na internetové stránce neměnil; 

b) zajistí, aby internetová stránka, kde jsou zveřejněna prohlá 
šení o vlastnostech vypracovaná pro stavební výrobky, byla 
monitorována a udržována tak, aby internetová stránka 
a prohlášení o vlastnostech byly trvale přístupné příjemcům 
stavebních výrobků; 

c) zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech přístupné 
příjemcům stavebních výrobků zdarma po dobu deseti let 
od uvedení stavebního výrobku na trh nebo po jinou 
takovou dobu stanovenou na základě čl. 11 odst. 2 druhého 
pododstavce nařízení (EU) č. 305/2011; 

d) poskytnou příjemcům stavebních výrobků návod, jak získat 
přístup k internetové stránce a k prohlášením o vlastnostech 
těchto výrobků, která jsou zveřejněna na dotčené internetové 
stránce. 

2. Výrobci jsou povinni zajistit, že ke každému jednotlivému 
výrobku nebo sérii téhož výrobku, které uvádějí na trh, se 
přiřadí příslušné prohlášení o vlastnostech, a to prostřednictvím 
jedinečného identifikačního kódu typu výrobku. 

Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 30. října 2013. 

Za Komisi 
José Manuel BARROSO 

předseda
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