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Europeiskt förord
Detta dokument (EN 16763:2017) har tagits fram av den tekniska kommittén CEN-CENELEC/TC 4
"Services for fire safety and security systems", vars sekretariat hålls av DIN.

Denna Europastandard ska ha statusen av en nationell standard, antingen genom publicering av en
identisk text eller genom ikraftsättning, senast i juli 2017. Motstridande nationella standarder ska
upphävas senast i juli 2017.
Observera att vissa delar i detta dokument kan omfattas av patenträttigheter. CEN ansvarar inte i någon
del för identifiering av sådana patenträttigheter.

Enligt CEN/CENELEC:s interna bestämmelser ska denna Europastandard fastställas av de nationella
standardiseringsorganen i följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna,
Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
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Orientering
Många nationella och regionala myndigheter och organisationer i Europa publicerar tjänstestandarder
för planering, utformning, installation, idrifttagning, verifiering, överlämnande eller underhåll av
brandskyddssystem och/eller säkerhetssystem. Denna Europastandard är avsedd att skapa en
gemensam förståelse för en lägsta tjänstenivå genom att fastställa kriterier för tjänstenivån för
tjänsteleverantörer, den medverkande personalen och utfallet av tillhandahållna tjänster.

Europaparlamentet och rådet godkände 2006-12-12 direktivet 2006/123/EG "Tjänster på den inre
marknaden" (TD). Detta tjänstedirektiv fastställer allmänna föreskrifter som för tjänsteleverantörer
underlättar etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster inom EU, med upprätthållande av en hög
tjänstekvalitet (TD, artikel 1-1). I TD står i artikel 26 att "tjänstekvalitet" ska förbättra kompatibiliteten
för kvalificerade tjänster mellan medlemsstaterna. Denna Europastandard har utarbetats för att stödja
syftet med artikel 26-5 i TD.

Denna Europastandard ersätter inte arbetet från andra CEN/CENELEC-kommittéer såsom CEN/TC 72,
CLC/TC 79 och CEN/TC 191. Den bör läsas tillsammans med deras standarder och
tillämpningsvägledningar för användning av deras produkter och system. Endast tjänster inom
omfattningarna av CEN/TC 72, CLC/TC 79 och CEN/TC 191 behandlas i denna Europastandard med de
undantag som definieras i omfattningen.
Denna Europastandard är avsedd att tillämpas tillsammans med tillämpningsvägledningar, antingen
europeiska (om sådana finns) eller nationella, liksom med nationella lagar och regler inom
specialområdet och kan användas som grund för att fastställa certifieringsscheman för angivna tjänster
men är inte avsedd att ensam tillämpas som ett certifieringsschema.
Figur 1 visar positionen för denna standard inom ramverket för europeiska standarder.

Att ha alla delar av figur 1 gör det lättare att konsekvent tillämpa denna Europastandard.
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Figur 1 – Position för denna standard inom ramverket för europeiska standarder
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