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Изменение 50
Cristian Silviu Buşoi

Позиция на Съвета
Съображение 5 

Позиция на Съвета Изменение

(5) Когато е приложимо, разпоредбите 
за предвидената употреба на строителен 
продукт в държава-членка, имащи за 
цел изпълнението на основните 
изисквания към строежите, определят 
съществените характеристики, чиито 
експлоатационни показатели следва да 
се декларират.

(5) Когато е приложимо, разпоредбите 
за предвидената употреба или употреби 
на строителен продукт в държава-
членка, имащи за цел изпълнението на 
основните изисквания към строежите, 
определят съществените 
характеристики, чиито експлоатационни 
показатели следва да се декларират.

Or.en

Обосновка

Съгласно правилата в този сектор и разпоредбите в текста е необходимо в този 
случай да се споменат също и „употребите“.

Изменение 51
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Позиция на Съвета
Съображение 8 a (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

(8а) Дейността на строителните 
предприятия не следва да попада в 
обхвата на настоящия регламент. 
Изграждането на сгради 
представлява услуга, а не пускане на 
пазара на определен продукт от 
определен производител. В отделни 
случаи строително-
предприемаческата дейност обхваща 
също специалното изготвяне на 
отделни части на сградата, които 
след това биват прибавяни към 
сградата от изпълнителя на 
строителната дейност.
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Or.de

Обосновка

С новия регламент се цели постигането на окончателно уточнение, че строителните 
предприятия, които изготвят предварително компоненти на територията на 
строителната площадка или извън нея, не са предмет на настоящия 
регламент.Регламентът определя условия за пускането на пазара на строителни 
продукти или за тяхното предлагане на пазара. Вграждането на строителни 
продукти не е предмет на регламента.

Изменение 52
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Съображение 15 

Позиция на Съвета Изменение

(15) Граничните нива, определени от 
Комисията в съответствие с настоящия 
регламент, следва да бъдат 
общопризнати стойности за 
съществените характеристики на 
въпросния строителен продукт по 
отношение на разпоредбите в 
държавите-членки.

(15) Граничните нива, определени от 
Комисията в съответствие с настоящия 
регламент за съществените 
характеристики на въпросния 
строителен продукт, следва да 
осигуряват високо равнище на закрила 
по смисъла на член 114 от ДФЕС.

Or.de

Обосновка

Определянето на гранични стойности може да се осъществява по технически или 
регулаторни съображения (виж съображение 16). Ако то се осъществява по 
регулаторни причини, тогава то цели защитата на споменатите в член 114 въпроси 
на общото благо – здраве, сигурност, защита на околната среда и закрила на 
потребителите. Следователно тяхната основа не е „общо признание”, но 
предвиденото в член 114 въжделение за постигане на високо равнище на закрила.

Изменение 53
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Съображение 24 
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Позиция на Съвета Изменение

(24) Би било полезно декларацията за 
експлоатационни показатели да включва 
също информация за съдържанието на 
опасни вещества, за да се подобрят 
възможностите за устойчиво 
строителство и да се улесни 
разработката на екологично съобразни 
продукти. Настоящият регламент не 
засяга правата и задълженията на 
държавите-членки съгласно други 
инструменти от правото на Европейския 
съюз, които могат да се прилагат за 
опасни вещества, по-специално 
Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно пускането на пазара на 
биоциди, Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите, 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH), за създаване на Европейска 
агенция по химикали, 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси.

(24) Декларацията за експлоатационни 
показатели може да включва също 
информация за съдържанието на опасни 
вещества, за да се подобрят 
възможностите за устойчиво 
строителство и да се улесни 
разработката на екологично съобразни 
продукти. Настоящият регламент не 
засяга правата и задълженията на 
държавите-членки съгласно други 
инструменти от правото на Европейския 
съюз, които могат да се прилагат за 
опасни вещества, по-специално 
Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно пускането на пазара на 
биоциди, Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите, 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH), за създаване на Европейска 
агенция по химикали, 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси.

Or.en

Изменение 54
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Съображение 24 a (ново) 
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Позиция на Съвета Изменение

(24а) Декларацията за 
експлоатационни показатели може 
да се номерира според референтния 
номер на типа продукт.

Or.en

Изменение 55
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Съображение 31 

Позиция на Съвета Изменение

(31) Маркировката „СЕ“ следва да бъде 
единствената маркировка за 
съответствие на строителния продукт с 
декларираните експлоатационни 
показатели и съответствие с 
приложимите изисквания, свързани със 
законодателството на Съюза за 
хармонизация. Все пак може да се 
използват други маркировки, ако те 
допринасят за подобряване на защитата 
на ползвателите на строителни продукти 
и не са обхванати от законодателството 
на Съюза за хармонизация.

(31) Маркировката „СЕ“ следва да бъде 
единствената маркировка за 
съответствие на строителния продукт с 
декларираните експлоатационни 
показатели и съответствие с 
приложимите изисквания, свързани със 
законодателството на Съюза за 
хармонизация. Все пак може да се 
използват други маркировки, ако те 
допринасят за подобряване на защитата 
на ползвателите на строителни продукти 
и не са обхванати от законодателството 
на Съюза за хармонизация. Тези други 
маркировки не могат да налагат 
допълнително сертифициране на 
продукти, които вече носят 
маркировката „СЕ“ и които се 
съдържат в крайния продукт, за 
който се иска допълнителната 
доброволна маркировка.

Or.en

Обосновка

Това разяснение е съществено за гарантиране на превъзходството на маркировката 
„СЕ“ над други маркировки.
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Изменение 56
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Съображение 34 

Позиция на Съвета Изменение

(34) Производителите могат да 
използват опростени процедури с 
документация във формат по тяхна 
преценка и съгласно условията, 
определени в съответния 
хармонизиран стандарт.

(34) Производителите могат да 
използват опростени процедури с 
документация във формат по тяхна 
преценка и съгласно условията, 
определени в съответната 
хармонизирана спецификация, когато 
това е целесъобразно.

Or.en

Обосновка

Опростените процедури (Глава VI) се отнасят както до хармонизираните технически 
спецификации (вж. член 36, параграф 1, букви а) и в), така и до хармонизираните 
стандарти (член 36, параграф 1, буква б), членове 37 и 38); също така, не всички 
стандарти изискват или следва да изискват условията, споменати в това 
съображение.

Изменение 57
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Съображение 36 a (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

(36a) Определението, „не серийно 
производство“ позволява различно 
тълкувание, поради което за 
различните строителни продукти, 
обхванати от настоящия регламент, 
то се определя от съответните 
технически комитети на CEN.

Or.en

Обосновка

С цел гарантиране, че с изключенията от задълженията за маркировка „СЕ“ не се 



PE450.931v01-00 8/85 AM\835714BG.doc

BG

злоупотребява, което би довело до изкуствено разделение на вътрешния пазар, следва 
да се предвидят конкретни тълкувания на определението „не серийно производство“. 
Като се има предвид разнообразието на строителни продукти, тези тълкувания 
следва да се определят от съответните технически комитети в рамките на CEN.

Изменение 58
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Съображение 36 a (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

(36a) Определението, „не серийно 
производство“ позволява различно 
тълкувание, поради което за 
различните строителни продукти, 
обхванати от настоящия регламент, 
то се определя от съответните 
технически комитети на CEN.

Or.en

Изменение 59
Eija-Riitta Korhola

Позиция на Съвета
Съображение 36 a (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

(36a) Определението, „не серийно 
производство“ позволява различно 
тълкувание, поради което за 
различните строителни продукти, 
обхванати от настоящия регламент, 
то се определя от съответните 
технически комитети на CEN.

Or.en

Обосновка

С цел гарантиране, че не се злоупотребява с изключенията от задълженията за 
маркировка „СЕ“ , което би довело до изкуствено разделение на вътрешния пазар, 
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следва да се предвидят конкретни тълкувания на определението „не серийно 
производство“. Като се има предвид разнообразието на строителни продукти, тези 
тълкувания следва да се определят от съответните технически комитети в рамките 
на CEN, които са в състояние да вземат предвид специфичните характеристики на 
различните строителни продукти.

Изменение 60
Cristian Silviu Buşoi

Позиция на Съвета
Съображение 37 

Позиция на Съвета Изменение

(37) Всички икономически оператори, 
които участват във веригата на доставка 
и дистрибуция, следва да предприемат 
подходящи мерки, за да гарантират, че 
пускат или предоставят на пазара само 
строителни продукти, които отговарят 
на изискванията на настоящия 
регламент, който има за цел гарантиране 
на експлоатационните показатели на 
строителните продукти и изпълнение на 
основните изисквания към строежите. 
По-специално вносителите и 
дистрибуторите на строителни продукти 
следва да са запознати със съществените 
характеристики, за които съществуват 
разпоредби на пазара на Съюза, и със 
специфичните изисквания на 
държавите-членки по отношение на 
основните изисквания към строежите и 
следва да използват тези познания при 
своите търговски сделки.

(37) Всички икономически оператори, 
които участват във веригата на доставка 
и дистрибуция, следва да предприемат 
подходящи мерки, за да гарантират, че 
пускат или предоставят на пазара само 
строителни продукти, които отговарят 
на изискванията на настоящия 
регламент, който има за цел гарантиране 
на експлоатационните показатели на 
строителните продукти и изпълнение на 
основните изисквания към строежите. 
По-специално вносителите и 
дистрибуторите на строителни продукти 
следва да са запознати със съществените 
характеристики, за които съществуват 
разпоредби на пазара на Съюза, и със 
специфичните изисквания на 
държавите-членки по отношение на 
основните изисквания към строежите и 
следва да използват тези познания при 
своите търговски сделки, с цел да се 
сведе до минимум появяването на 
неумишлени несъответствия на 
строителните продукти с техните 
декларации за експлоатационни 
показатели и да се сведат до минимум 
материалните загуби.

Or.en
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Обосновка

Настоящата разпоредба води до превантивни мерки на равнището на 
икономическите оператори с оглед избягване в максимална степен на появяването на 
несъответствия и мерки на равнище пазарен контрол. Като действат като 
отговорни юридически лица, икономическите оператори ще избегнат всякакъв вид 
загуби при своите търговски сделки, като по-конкретно се спомага на МСП да 
спазват изискванията и да получават стойност срещу пари.

Изменение 61
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Съображение 46 a (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

(46а) Във връзка с това, Комисията 
следва да приеме в подходящ срок 
делегиран акт, който излага 
условията за употреба на уебсайтове 
за представяне на съдържанието на 
декларацията за експлоатационни 
показатели. Междувременно, 
употребата на уебсайтове следва да 
продължи да е разрешена в 
съответствие с текущата практика.

Or.en

Обосновка

Възможността съдържанието на декларацията за експлоатационни показатели да 
се предоставя на уебсайт вече се използва в много области на промишлеността. Без 
тази възможност, производителите би трябвало да добавят отделен документ към 
всеки продаден продукт, като това предполага допълнително натоварване и разходи 
без добавена стойност. Срокът за делегирания акт следва да се определи при 
консултация с Парламента.

Изменение 62
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Съображение 46 a (ново) 
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Позиция на Съвета Изменение

(46а) Във връзка с това, Комисията 
следва да приеме до (дата) делегиран 
акт, който излага условията за 
ползване на уебсайтове за 
представяне на съдържанието на 
декларацията за експлоатационни 
показатели. Междувременно, 
употребата на уебсайтове следва да 
продължи да е разрешена в 
съответствие с текущата практика.

Or.en

Изменение 63
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Съображение 49 a (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

(49a) Запазването на материалите 
след разрушаването на сгради в 
цикъла на употреба посредством 
повторно използване или рециклиране 
е изключително важно за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на изменението на 
климата и всяка държава-членка 
следва да изготви план за действие, 
който съдържа подробна информация 
за това, как ще спомогне за 
насърчаването на повторното 
използване на рециклирани продукти в 
строителната промишленост.

Or.en

Изменение 64
Eija-Riitta Korhola

Позиция на Съвета
Съображение 50 
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Позиция на Съвета Изменение

(50) За оценяване на устойчивото 
използване на ресурсите и на 
въздействието на строежите върху 
околната среда следва да се използват 
екологични декларации за продукти, 
когато съществуват такива.

(50) За оценяване на устойчивото 
използване на природните ресурси и на 
въздействието на строежите върху 
околната среда следва да се използват 
стандартизирани европейски 
екологични декларации за продукти, 
когато съществуват такива. За да се 
следва основната цел от 
съобщението на Комисията от 21 
декември 2005 г. относно 
тематичната стратегия на ЕС за 
устойчиво използване на природните 
ресурси, екологичните декларации за 
продукти следва да предоставят, най-
малкото, следната свързана с 
околната среда информация:
- използване на природните ресурси 
(включително разграничаване между 
невъзобновяеми и възобновяеми 
суровини и енергия);
- въздействие върху околната среда; 
както и
- генерирани отпадъци.

Or.en

Обосновка

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), and considering that Recital 50 is making a very important link between the 
assesment of the sustainable use of natural resources and the environmental information 
covered by the Environmental Product Declaration (EPD) of a construction product, more 
regulatory guidance shoud be provided in the Recital 50. In order to take into account the EU 
policy regarding "sustainable use of natural resources" as defined in the EU Thematic 
Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" (COM 2005/670), it must be ensured that 
EPDs of the construction products include the relevant infomation on the EU main target in a 
relation to sustainable use of natural resources.
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Изменение 65
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Съображение 50 a (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

(50a) Когато е възможно, следва да се 
разработят хармонизирани 
европейски правила за оценка на 
основните изисквания съгласно 
приложение I. Също така, 
Комисията следва да преразгледа 
съществуващите тълкувателни 
документи относно основните 
изисквания, посочени в част от 1 до 6 
на приложение I в съответствие с 
настоящия регламент. Следва да се 
създаде допълнителен тълкувателен 
документ, който да определя 
подробностите относно основните 
изисквания, посочени в част 7 на 
приложение I, и на тази основа CEN 
следва да получи мандати.

Or.en

Изменение 66
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Съображение 50 a (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

(50а) Когато е възможно, следва да 
бъдат изготвяни единни европейски 
правила за установяване на 
спазването на основните изисквания 
съгласно приложение I.

Or.de

Обосновка

Предложеното допълване на набора от правила произтича от хармонизацията като 
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обща цел на запланувания регламент. То е необходимо, за да бъде предотвратена 
опасността от дехармонизация.

Изменение 67
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 1 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

Настоящият регламент определя 
условията за пускането или 
предоставянето на пазара на строителни 
продукти, посредством установяването 
на хармонизирани правила за това как 
да се изразят експлоатационните 
показатели на строителните продукти по 
отношение на техните съществени 
характеристики и за използването на 
маркировката „СЕ“ за тези продукти.

Настоящият регламент определя 
условията за пускането или 
предоставянето на пазара на строителни 
продукти, посредством установяването 
на хармонизирани правила за това как 
да се изразят експлоатационните 
показатели на строителните продукти по 
отношение на техните съществени 
характеристики и за използването на 
маркировката „СЕ“ за тези продукти.

Когато, за строителен продукт, 
съществените характеристики по 
отношение на основните изисквания 
към строежите, посочени в 
приложение I, са напълно или 
частично обхванати от друго 
законодателство на Съюза, 
настоящият регламент не се прилага 
към този строителен продукт по 
отношение на тези характеристики 
от датата на прилагане на другото 
законодателство.

Or.en

Изменение 68
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. „строителен продукт“ означава всеки 1. „строителен продукт“ означава всеки 
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продукт или комплект, който е 
произведен и пуснат на пазара за трайно 
влагане в строежи или в части от тях по 
такъв начин, че отстраняването на 
продукта изменя експлоатационните 
характеристики на строежите по 
отношение на основните изисквания 
към строежите;

продукт или комплект, който е 
произведен и пуснат на пазара за трайно 
влагане в строежи или в части от тях и 
чиито експлоатационни показатели
изменят експлоатационните 
характеристики на строежите по 
отношение на основните изисквания 
към строежите;

Or.en

Обосновка

Лингвистична промяна.

Изменение 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 2 – параграф 1 – точка 11 а (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

11a. „иновативен продукт“ означава 
ново и/или нововъведено материално, 
техническо или технологично 
решение, за което няма установен 
хармонизиран стандарт;

Or.pl

Обосновка

Европейска техническа оценка следва да се издава единствено за нови/нововъведени 
продукти.

Изменение 70
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 2 – параграф 1 – точка 15 
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Позиция на Съвета Изменение

15. „специфична техническа 
документация“ означава 
документация, която доказва, че 
методите в рамките на 
приложимата система за оценяване и 
проверка на постоянството на 
експлоатационните показатели са 
били заменени с други методи, при 
условие че резултатите, получени 
чрез въпросните други методи са 
еквивалентни на резултатите, 
получени чрез методите за изпитване 
от съответния хармонизиран 
стандарт;

заличава се

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Изменение 71
Lara Comi

Позиция на Съвета
Член 2 – параграф 1 – точка 15 

Позиция на Съвета Изменение

15. „специфична техническа 
документация“ означава документация, 
която доказва, че методите в рамките 
на приложимата система за 
оценяване и проверка на 

15. „специфична техническа 
документация“ означава документация, 
която доказва, че производителят е 
спазил определени условия и е следвал 
определени процедури за спазване на 
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постоянството на 
експлоатационните показатели са 
били заменени с други методи, при 
условие че резултатите, получени 
чрез въпросните други методи са 
еквивалентни на резултатите, 
получени чрез методите за изпитване 
от съответния хармонизиран 
стандарт;

тези условия;

Or.en

Изменение 72
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 2 – параграф 1 – точка 15 

Позиция на Съвета Изменение

15. „специфична техническа 
документация“ означава документация, 
която доказва, че методите в рамките 
на приложимата система за 
оценяване и проверка на 
постоянството на 
експлоатационните показатели са 
били заменени с други методи, при 
условие че резултатите, получени 
чрез въпросните други методи са 
еквивалентни на резултатите, 
получени чрез методите за изпитване 
от съответния хармонизиран 
стандарт;

15. „специфична техническа 
документация“ означава документация, 
която доказва, че производителят е 
спазил определени условия и е следвал 
определени процедури за спазване на 
тези условия;

Or.en

Обосновка

Настоящото определение следва да се поясни, за да се съгласува със свързаните 
съображения и членове от 36 до 38 относно опростените процедури и използването 
на СТД. В действителност, за да могат СТД да стане полезна и приложима, нейното 
определение трябва да бъде възможно най-широко и пригодено към различни употреби 
и случаи, с които ще се сблъска производителят, който изготвя СТД.
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Изменение 73
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 2 – точка 15 

Позиция на Съвета Изменение

15. „специфична техническа 
документация“ означава документация, 
която доказва, че методите в рамките 
на приложимата система за оценяване и 
проверка на постоянството на 
експлоатационните показатели са били 
заменени с други методи, при условие 
че резултатите, получени чрез 
въпросните други методи са 
еквивалентни на резултатите, 
получени чрез методите за изпитване 
от съответния хармонизиран 
стандарт;

15. специфична техническа 
документация“ означава документация, 
която доказва чрез какви други методи
са били заменени предвидените в 
хармонизираните технически 
спецификации методи в рамките на 
приложимата система за оценяване и 
проверка на постоянството на 
експлоатационните показатели;

Or.de

Обосновка

В своето становище по общата позиция на Съвета Комисията основателно е 
посочила известна непоследователност при изготвянето на специфичната техническа 
документация. Чрез настоящото изменение следва да бъде отстранена тази 
непоследователност и следва да се гарантира, че декларираните с помощта на 
специфична техническа документация продукти са равностойни на продуктите, 
обозначени с маркировката „CE”.

Изменение 74
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 4 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Когато даден строителен продукт е 
обхванат от хармонизиран стандарт или 
за него има издадена Европейска 
техническа оценка, производителят 
съставя декларация за експлоатационни 
показатели при пускането на такъв 

1. Когато даден строителен продукт е 
обхванат от хармонизиран стандарт или 
за него има издаден европейски 
документ за оценка, производителят 
съставя декларация за експлоатационни 
показатели при пускането на такъв 
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продукт на пазара. продукт на пазара.

Or.de

Обосновка

Предложеното изменение цели постигането на по-голяма прозрачност на 
техническите правила и подобрение на тяхната техническа осъществимост.

Изменение 75
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 4 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Когато даден строителен продукт е 
обхванат от хармонизиран стандарт 
или за него има издадена Европейска 
техническа оценка, производителят 
съставя декларация за експлоатационни 
показатели при пускането на такъв 
продукт на пазара.

1. Когато даден строителен продукт 
отговаря на хармонизиран стандарт 
или за него има издадена Европейска 
техническа оценка, производителят 
съставя декларация за експлоатационни 
показатели при пускането на такъв 
продукт на пазара.

Or.en

Обосновка

Техническо уточнение.

Изменение 76
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 4 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Когато даден строителен продукт е 
обхванат от хармонизиран стандарт или 
за него има издадена Европейска 
техническа оценка, информация под 
всякаква форма за неговите 
експлоатационни показатели по 

2. Когато даден строителен продукт е 
обхванат от хармонизиран стандарт или 
за него има издаден европейски 
документ за оценка, информация под 
всякаква форма за неговите 
експлоатационни показатели по 
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отношение на съществените 
характеристики, определени в 
приложимите хармонизирани 
технически спецификации, се 
предоставя само ако е включена или 
изрично посочена в декларацията за 
експлоатационни показатели.

отношение на съществените 
характеристики, определени в 
приложимите хармонизирани 
технически спецификации, се 
предоставя само ако е включена или 
изрично посочена в декларацията за 
експлоатационни показатели.

Or.de

Обосновка

Предложеното изменение цели постигането на по-голяма прозрачност на 
техническите правила и подобрение на тяхната техническа осъществимост.

Изменение 77
Cristian Silviu Buşoi

Позиция на Съвета
Член 4 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Когато даден строителен продукт е 
обхванат от хармонизиран стандарт или 
за него има издадена Европейска 
техническа оценка, информация под 
всякаква форма за неговите 
експлоатационни показатели по 
отношение на съществените 
характеристики, определени в 
приложимите хармонизирани 
технически спецификации, се 
предоставя само ако е включена или 
изрично посочена в декларацията за 
експлоатационни показатели.

2. Производителят съставя 
декларация за експлоатационни 
показатели когато пуска на пазара 
строителен продукт, който е обхванат 
от хармонизиран стандарт или за който 
има издадена Европейска техническа 
оценка.

Or.en

Обосновка

За предпочитане е да се подчертае в този ред, че декларацията за експлоатационни 
показатели се издава от производителя само когато пуска продукта на пазара и само 
ако този продукт е обхванат от хармонизиран стандарт или за него има издадена 
Европейска техническа оценка.
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Изменение 78
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 4 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Когато даден строителен продукт е 
обхванат от хармонизиран стандарт 
или за него има издадена Европейска 
техническа оценка, информация под 
всякаква форма за неговите 
експлоатационни показатели по 
отношение на съществените 
характеристики, определени в 
приложимите хармонизирани 
технически спецификации, се 
предоставя само ако е включена или 
изрично посочена в декларацията за 
експлоатационни показатели.

2. Когато даден строителен продукт 
съответства на хармонизиран 
стандарт или за него има издадена 
Европейска техническа оценка, 
информация под всякаква форма за 
неговите експлоатационни показатели 
по отношение на съществените 
характеристики, определени в 
приложимите хармонизирани 
технически спецификации, се 
предоставя само ако е включена или 
изрично посочена в декларацията за 
експлоатационни показатели.

Or.en

Обосновка

Техническо уточнение.

Изменение 79
Lara Comi

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 и 
при липса на разпоредби на Съюза или 
национални разпоредби, изискващи 
деклариране на съществените 
характеристики там, където 
производителят възнамерява да пусне 
продукт на пазара, производителят 
може да не съставя декларация за 
експлоатационни показатели при 

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 
производителят може да не съставя 
декларация за експлоатационни 
показатели при пускането на пазара на 
строителен продукт, който е обхванат от 
хармонизиран стандарт, когато:
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пускането на пазара на строителен 
продукт, който е обхванат от 
хармонизиран стандарт, когато:

Or.en

Изменение 80
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 и 
при липса на разпоредби на Съюза или 
национални разпоредби, изискващи 
деклариране на съществените 
характеристики там, където 
производителят възнамерява да пусне 
продукт на пазара, производителят 
може да не съставя декларация за 
експлоатационни показатели при 
пускането на пазара на строителен 
продукт, който е обхванат от 
хармонизиран стандарт, когато:

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 
производителят може да не съставя 
декларация за експлоатационни 
показатели при пускането на пазара на 
строителен продукт, който е обхванат от 
хармонизиран стандарт, когато:

Or.en

Обосновка

Това изменение е необходимо за пълното използване на следващите три примера на 
дерогации. Тези дерогации от изискването за задължително добавяне на 
маркировката „CE“ върху продукт са абсолютно наложителни за определени видове 
индивидуално произведени, значими от историческа гледна точка или художествени 
строителни продукти, произведени от строителни занаятчии. Поради уникалността  
и слабото въздействие върху пазара на тези продукти, за тях не съществува 
икономическа или техническа необходимост да носят маркировката „CE“ и 
съответно да бъдат проверявани за нея.

Изменение 81
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – уводна част 
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Позиция на Съвета Изменение

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 и 
при липса на разпоредби на Съюза или 
национални разпоредби, изискващи 
деклариране на съществените 
характеристики там, където 
производителят възнамерява да пусне 
продукт на пазара, производителят 
може да не съставя декларация за 
експлоатационни показатели при 
пускането на пазара на строителен 
продукт, който е обхванат от 
хармонизиран стандарт, когато:

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 и 
при липса на разпоредби на Съюза или 
национални разпоредби, изискващи 
деклариране на съществените 
характеристики там, където 
продуктите ще се използват,
производителят може да не съставя 
декларация за експлоатационни 
показатели при пускането на пазара на 
строителен продукт, който е обхванат от 
хармонизиран стандарт, когато:

Or.en

Изменение 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 и 
при липса на разпоредби на Съюза или 
национални разпоредби, изискващи 
деклариране на съществените 
характеристики там, където 
производителят възнамерява да пусне 
продукт на пазара, производителят 
може да не съставя декларация за 
експлоатационни показатели при 
пускането на пазара на строителен 
продукт, който е обхванат от 
хармонизиран стандарт, когато:

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 и 
при липса на разпоредби на Съюза или 
национални разпоредби, изискващи 
деклариране на съществените 
характеристики там, където 
производителят възнамерява да пусне 
продукт на пазара, производителят 
може да не съставя декларация за 
експлоатационни показатели, когато 
съставянето на подобна декларация 
не се изисква съгласно националните 
разпоредби.

Or.pl

Обосновка

Zaproponowana zmiana umożliwia odstąpienie od obowiązku sporządzania deklaracji 
właściwości użytkowych i znakowania oznakowaniem CE wyrobów, dla których prawo unijne 
nie wymaga deklarowania zasadniczych charakterystyk (zgodnie z Art. 3 ustęp 3) jeżeli 
państwo członkowskie nie widzi potrzeby wprowadzania takiego obowiązku poprzez jego 
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przepisy krajowe. Specyfiką rynku wyrobów budowlanych jest stosowanie w budownictwie 
głównie krajowych wyrobów lokalnych. W tej sytuacji wprowadzanie obowiązku sporządzania 
przez producenta deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobów jedynie 
podnosi ich koszty, bez możliwości wykorzystania tego oznakowania dla swobodnego 
przepływu takich wyrobów.

Изменение 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – буква а) 

Позиция на Съвета Изменение

а) строителният продукт е 
произведен индивидуално или по 
поръчка на клиент не чрез серийно 
производство в отговор на 
специфична заявка и е монтиран на 
един единствен определен строеж от 
производител, който отговаря за 
безопасното влагане на продукта в 
строежа, в съответствие с 
приложимите национални правила и 
под отговорността на онези, които 
отговарят за безопасното изпълнение 
на строежа, определени съгласно 
приложимите национални правила;

заличава се

Or.pl

Обосновка

В съответствие с изменението на член 5, параграф 1.

Изменение 84
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – буква а) 

Позиция на Съвета Изменение

а) строителният продукт е произведен 
индивидуално или по поръчка на клиент 

а) строителният продукт е произведен 
индивидуално или по поръчка на клиент 
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не чрез серийно производство в отговор 
на специфична заявка и е монтиран на
един единствен определен строеж от 
производител, който отговаря за 
безопасното влагане на продукта в 
строежа, в съответствие с 
приложимите национални правила и 
под отговорността на онези, които 
отговарят за безопасното изпълнение 
на строежа, определени съгласно 
приложимите национални правила;

не чрез серийно производство в отговор 
на специфична заявка за един единствен 
определен строеж;

Or.de

Обосновка

В случая става въпрос за грешна формулировка. Дружествата, които влагат 
продукти в строежи, не са никога производители, но са винаги строителни 
предприятия. Строителните предприятия не са предмет на регламента и поради 
тази причина не трябва да бъдат изключени в член 5. Регламентът е написан за 
производители и определя условия за пускане на или предлагане на пазара на 
строителни продукти. Формулировката на Съвета води до грешно тълкуване относно 
предмета на настоящия регламент.

Изменение 85
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – буква б) 

Позиция на Съвета Изменение

б) строителният продукт е 
произведен на строителния обект, за 
да бъде вложен в съответния строеж 
в съответствие с приложимите 
национални правила и под 
отговорността на онези, които 
отговарят за безопасното изпълнение 
на строежа, определени съгласно 
приложимите национални правила; 
или

заличава се

Or.de
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Обосновка

Член 5б е обхванат от член 5а. Става въпрос за индивидуално производство, в случая 
мястото не играе никаква роля.

Изменение 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – буква б) 

Позиция на Съвета Изменение

б) строителният продукт е 
произведен на строителния обект, за 
да бъде вложен в съответния строеж 
в съответствие с приложимите 
национални правила и под 
отговорността на онези, които 
отговарят за безопасното изпълнение 
на строежа, определени съгласно 
приложимите национални правила; 
или

заличава се

Or.pl

Обосновка

В съответствие с изменението на член 5, параграф 1.

Изменение 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – буква в) 

Позиция на Съвета Изменение

в) строителният продукт е 
произведен по традиционен начин и 
чрез непромишлен процес за 
подходящо обновяване на строежи, 
които са официално защитени като 
част от определена околна среда или 
поради специалната им 

заличава се
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архитектурна или историческа 
стойност при спазване на 
приложимите национални правила.

Or.pl

Обосновка

В съответствие с изменението на член 5, параграф 1.

Изменение 88
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 5 – буква в) 

Позиция на Съвета Изменение

в) строителният продукт е произведен 
по традиционен начин и чрез 
непромишлен процес за подходящо 
обновяване на строежи, които са 
официално защитени като част от 
определена околна среда или поради 
специалната им архитектурна или 
историческа стойност при спазване на 
приложимите национални правила.

в) строителният продукт е произведен 
по начин, съобразен с паметниците на 
културата, и чрез непромишлен процес 
за подходящо обновяване на строежи, 
които са официално защитени като част 
от определена околна среда или поради 
специалната им архитектурна или 
историческа стойност при спазване на 
приложимите национални правила.

Or.de

Обосновка

Решаващ е подходът, съобразен с грижите за паметниците на културата. По-
конкретно при сградите паметници на културата в стил модерен (Moderne) 
ограничението "по традиционен начин" е подвеждащо и неправилно.

Изменение 89
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – буква в) 

Позиция на Съвета Изменение

в) строителният продукт е произведен в) строителният продукт е произведен 
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по традиционен начин и чрез 
непромишлен процес за подходящо 
обновяване на строежи, които са 
официално защитени като част от 
определена околна среда или поради 
специалната им архитектурна или 
историческа стойност при спазване на 
приложимите национални правила.

по традиционен начин и чрез 
непромишлен процес, особено за 
подходящо обновяване на строежи, 
които са официално защитени като част 
от определена околна среда или поради 
специалната им архитектурна или 
историческа стойност при спазване на 
приложимите национални правила.

Or.en

Обосновка

Обновяването на официално защитени сгради или обекти трябва да бъде дадено само 
като пример за използване на продукти, произведени по традиционен начин и чрез 
непромишлен процес.

Изменение 90
Lara Comi

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – буква в) 

Позиция на Съвета Изменение

в) строителният продукт е произведен 
по традиционен начин и чрез 
непромишлен процес за подходящо 
обновяване на строежи, които са 
официално защитени като част от 
определена околна среда или поради 
специалната им архитектурна или 
историческа стойност при спазване на 
приложимите национални правила.

в) строителният продукт е произведен 
по традиционен начин и чрез 
непромишлен процес, особено за 
подходящо обновяване на строежи, 
които са официално защитени като част 
от определена околна среда или поради 
специалната им архитектурна или 
историческа стойност при спазване на 
приложимите национални правила.

Or.en

Изменение 91
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 2 – буква в) 
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Позиция на Съвета Изменение

в) референтния номер и датата на 
издаване на хармонизирания стандарт 
или Европейската техническа оценка, 
които са били използвани при 
оценяването на всяка една съществена 
характеристика;

в) референтния номер, заглавието и 
датата на издаване на хармонизирания 
стандарт или Европейска техническа 
оценка, които са били използвани при 
оценката на всяка една съществена 
характеристика;

Or.en

Изменение 92
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 2 – буква г) 

Позиция на Съвета Изменение

г) ако е приложимо, референтния номер 
на използваната специфична 
техническа документация и 
изискванията, на които според 
производителя отговаря продуктът.

г) ако е приложимо, референтния номер 
на използваната документация за 
целите, посочени в членове 36 до 38 и 
изискванията, на които според 
производителя отговаря продуктът.

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Изменение 93
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква в) 

Позиция на Съвета Изменение

в) експлоатационните показатели на 
най-малко една от съществените 
характеристики на строителния 
продукт, имаща отношение към 
декларираната предвидена употреба 
или употреби,

заличава се

Or.en

Обосновка

Задължение за обявяване на експлоатационните показатели на най-малко една от 
съществените характеристики ще доведе до абсурдни ситуации в случаите, в които 
не трябва да се обявяват съществени характеристики.  Това очевидно ще доведе до 
ненужни административни и финансови тежести за МСП.

Изменение 94
Lara Comi

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква в) 

Позиция на Съвета Изменение

в) експлоатационните показатели на 
най-малко една от съществените 
характеристики на строителния 
продукт, имаща отношение към 
декларираната предвидена употреба 
или употреби,

заличава се

Or.en

Изменение 95
Andreas Schwab

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква в) 
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Позиция на Съвета Изменение

в) експлоатационните показатели на 
най-малко една от съществените
характеристики на строителния 
продукт, имаща отношение към 
декларираната предвидена употреба или 
употреби;

в) експлоатационните показатели на 
всички съществени характеристики на 
строителния продукт, имаща отношение 
към декларираната предвидена употреба 
или употреби;

Or.de

Изменение 96
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква в) 

Позиция на Съвета Изменение

в) експлоатационните показатели на
най-малко една от съществените 
характеристики на строителния 
продукт, имаща отношение към 
декларираната предвидена употреба или 
употреби,

в) експлоатационните показатели на
всички съществени характеристики на 
строителния продукт, имащи
отношение към декларираната 
предвидена употреба или употреби,

Or.en

Изменение 97
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква в) 

Позиция на Съвета Изменение

в) експлоатационните показатели на 
най-малко една от съществените
характеристики на строителния 
продукт, имаща отношение към 
декларираната предвидена употреба или 
употреби;

в) експлоатационните показатели на 
всички съществени характеристики на 
строителния продукт, имаща отношение 
към декларираната предвидена употреба 
или употреби;

Or.de
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Обосновка

За определен продукт трябва да бъдат предоставени всички съществени 
характеристики както и техните експлоатационни показатели, доколкото те имат 
отношение към определена предвидена употреба или употреби. В никакъв случай не 
може да се остави на личните предпочитания на производителя декларирането на 
експлоатационните характеристики единствено за част от паметниците на 
културата. Независимо кой е производителят на продуктите съществените 
характеристики и свързаните с това експлоатационни показатели, които се 
основават върху еднаква спецификация, трябва да бъдат винаги еднакви. В противен 
случай на пазара се наблюдават нарушения на конкуренцията.

Изменение 98
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква г) 

Позиция на Съвета Изменение

г) ако е приложимо, експлоатационните 
показатели на строителния продукт по
нива или класове или в описание, по 
отношение на съществените му 
характеристики, определени в 
съответствие с член 3, параграф 3,

г) ако е приложимо, експлоатационните 
показатели на строителния продукт по 
нива или класове, в описание или въз 
основа на изчисление, по отношение на 
съществените му характеристики, 
определени в съответствие с член 3, 
параграф 3,

Or.de

Обосновка

В определени случаи експлоатационните показатели на продуктите могат да бъдат 
установени чрез изчисления.

Изменение 99
Eija-Riitta Korhola

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква г) 

Позиция на Съвета Изменение

г) ако е приложимо, експлоатационните 
показатели на строителния продукт по 

г) ако е приложимо, експлоатационните 
показатели на строителния продукт по 
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нива или класове или в описание, по 
отношение на съществените му 
характеристики, определени в 
съответствие с член 3, параграф 3,

нива или класове или в описание, по 
отношение на съществените му 
характеристики, определени в 
съответствие с член 3, параграф 3, 
включително количествено 
изразеният принос на продукта към 
потенциала за глобално затопляне 
под формата на парникови газове, 
отделяни при декларираната 
предвидена употреба или употреби;

Or.en

Обосновка

Climate Change is a major global environmental concern and the contribution of the 
construction products into climate change is very much a horizontal and an essential 
characteristic of all construction products. To have this information available in the 
declaration of performance in the CE marking as an EU level requirement is the only way to 
ensure that Member States will regulate this major aspect of the environmental  sustainability 
of the works without causing potential trade barriers. Furthermore, International 
Standardisation Organisation (ISO) is setting currently global rules for the quantification of 
carbon footprint of products, covering all products.

Изменение 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква д) 

Позиция на Съвета Изменение

д) ако е приложимо, 
експлоатационните показатели на 
строителния продукт по нива или 
класове или в описание, по отношение 
на всички съществени 
характеристики, за които има 
разпоредби относно декларираната 
предвидена употреба или употреби 
там, където производителят 
възнамерява да пусне строителния 
продукт на пазара;

заличава се

Or.de
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Изменение 101
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква д) 

Позиция на Съвета Изменение

д) ако е приложимо, експлоатационните 
показатели на строителния продукт по 
нива или класове или в описание, по 
отношение на всички съществени 
характеристики, за които има 
разпоредби относно декларираната 
предвидена употреба или употреби 
там, където производителят 
възнамерява да пусне строителния 
продукт на пазара;

д) ако е приложимо, експлоатационните 
показатели на строителния продукт по 
нива или класове, или в описание, или 
въз основа на изчисление, по 
отношение на всички съществени 
характеристики относно декларираната 
предвидена употреба или употреби; 

Or.en

Изменение 102
Andreas Schwab

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква д) 

Позиция на Съвета Изменение

д) ако е приложимо, експлоатационните 
показатели на строителния продукт по 
нива или класове или в описание, по 
отношение на всички съществени 
характеристики, за които има 
разпоредби относно декларираната 
предвидена употреба или употреби
там, където производителят 
възнамерява да пусне строителния 
продукт на пазара;

д) ако е приложимо, експлоатационните 
показатели на строителния продукт по 
нива или класове или в описание, по 
отношение на всички съществени 
характеристики относно декларираната 
предвидена употреба или употреби;

Or.de
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Изменение 103
Andreas Schwab

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква e) 

Позиция на Съвета Изменение

е) означението „NPD” (неустановени 
експлоатационни показатели) - за 
изброените съществени характеристики, 
за които не са декларирани 
експлоатационни показатели;

е) означението „NPD” (неустановени 
експлоатационни показатели) - за 
изброените съществени характеристики, 
за които не са декларирани 
експлоатационни показатели, ако 
хармонизираната спецификация 
предвижда тази възможност;

Or.de

Изменение 104
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква e) 

Позиция на Съвета Изменение

е) означението „NPD” (неустановени 
експлоатационни показатели) - за 
изброените съществени характеристики, 
за които не са декларирани 
експлоатационни показатели;

е) означението „NPD” (неустановени 
експлоатационни показатели) – за 
изброените съществени характеристики, 
за които не са декларирани 
експлоатационни показатели, ако това 
е предвидено в хармонизираната 
техническа спецификация;

Or.en

Изменение 105
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 3 – буква e) 

Позиция на Съвета Изменение

е) означението „NPD” (неустановени 
експлоатационни показатели) - за 

е) означението „NPD” (неустановени 
експлоатационни показатели) - за 
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изброените съществени характеристики, 
за които не са декларирани 
експлоатационни показатели;

изброените съществени характеристики, 
за които не са декларирани 
експлоатационни показатели, ако 
хармонизираната спецификация 
предвижда тази възможност;

Or.de

Обосновка

За определен продукт трябва да бъдат предоставени всички съществени 
характеристики както и техните експлоатационни показатели, доколкото те имат 
отношение към определена предвидена употреба или употреби. В никакъв случай не 
може да се остави на личните предпочитания на производителя декларирането на 
експлоатационните характеристики единствено за част от паметниците на 
културата. Независимо кой е производителят на продуктите съществените 
характеристики и свързаните с това експлоатационни показатели, които се 
основават върху еднаква спецификация, трябва да бъдат винаги еднакви. В противен 
случай на пазара се наблюдават нарушения на конкуренцията.

Изменение 106
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Копие от декларацията за 
експлоатационни показатели 
придружава всеки продукт, който се 
предоставя на пазара.

1. Декларацията за експлоатационни 
показатели за всеки продукт, който се 
предоставя на пазара, трябва да бъде 
достъпна в електронна форма по 
всяко време.

Производителят предоставя 
декларацията за експлоатационни 
показатели на хартиен носител 
единствено в случаите, когато 
получателят поиска това.

Or.de

Обосновка

Не е необходимо към всеки продукт да се прилага цялата декларация за 
експлоатационни показатели. Предоставянето на разположение в електронен вид, 
например на интернет страницата на производителя, е достатъчно. При изрично 
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изразено желание производителят предоставя на разположение в изключителни 
случаи декларацията за експлоатационни показатели на хартиен носител.

Изменение 107
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Копие от декларацията за 
експлоатационни характеристики 
придружава всеки продукт, който се 
предлага на пазара.

1. Копие от декларацията за 
експлоатационни характеристики на
всеки продукт, който се предлага на 
пазара се предоставя на хартиен 
носител или по електронен път.

Or.en

Изменение 108
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Въпреки това, когато на един 
ползвател се доставя партида от 
същия продукт, тя може да се 
придружава от едно копие на 
декларацията за експлоатационни 
показатели.

заличава се

Or.de

Изменение 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 7 - параграф 2 
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Позиция на Съвета Изменение

2. Копието от декларацията за 
експлоатационни показатели може 
да се предостави по електронен път 
само при изрично съгласие от страна 
на получателя.

заличава се

Or.de

Изменение 110
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 7 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Копието от декларацията за 
експлоатационни показатели може да 
се предостави по електронен път 
само при изрично съгласие от страна 
на получателя.

2. Производителят изпраща на 
хартиен носител копието от 
декларацията за експлоатационни 
характеристики при директно 
поискване от получателя.

Or.en

Изменение 111
Andreas Schwab

Позиция на Съвета
Член 7 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, 
съдържанието на декларацията за 
експлоатационни показатели може да се 
предостави на уебсайт в съответствие с 
условията, които трябва да бъдат 
определени от Комисията посредством 
делегирани актове в съответствие с член 
60.

3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, 
копие на декларацията за 
експлоатационни показатели може да се
предостави на уебсайт в съответствие с 
условията, които трябва да бъдат 
определени от Комисията посредством 
делегирани актове в съответствие с член 
60.

Or.en
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Изменение 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Позиция на Съвета
Член 7 - параграф 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. Декларацията за експлоатационни 
показатели се предоставя на езика 
или езиците, които се изискват в 
държавата-членка, където се 
предоставя продуктът.

заличава се

Or.de

Обосновка

В условията на хармонизиран вътрешен пазар езикът не може да създава пречки. 
Освен това с предложеното заличаване се цели по-добро и преди всичко по-ефективно 
по отношение на разходите участие на средните предприятия в преразглеждането на 
регламента.

Изменение 113
Lara Comi

Позиция на Съвета
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 

Позиция на Съвета Изменение

Маркировката „СЕ“ се нанася върху 
онези строителни продукти, за които 
производителят е съставил декларация 
за експлоатационни показатели в 
съответствие с членове 4, 6 и 7.

Маркировката „СЕ“ се нанася върху 
онези строителни продукти, за които 
производителят е съставил декларация 
за експлоатационни показатели в 
съответствие с членове 4, 6, 7 36, 37 и 38 
и с упоменаване на опростените 
процедури.

Or.en

Изменение 114
Lara Comi

Позиция на Съвета
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 
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Позиция на Съвета Изменение

Ако декларация за експлоатационни 
показатели не е била съставена от 
производителя в съответствие с членове 
4, 6 и 7, маркировката „CE“ не се 
нанася.

Ако декларация за експлоатационни 
показатели не е била съставена от 
производителя в съответствие с членове 
4, 6, 7, 36, 37 и 38 и с упоменаване на 
опростените процедури, маркировката 
„CE“ не се нанася.

Or.en

Изменение 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 8 – параграф 3 – алинея 1 

Позиция на Съвета Изменение

За всеки строителен продукт, който е 
обхванат от хармонизиран стандарт, или 
за който е била издадена Европейска 
техническа оценка, маркировката „СЕ“ е 
единствената маркировка, която 
потвърждава съответствието на 
строителния продукт с декларираните 
експлоатационни показатели по 
отношение на съществените 
характеристики, обхванати от същия 
хармонизиран стандарт или от 
Европейска техническа оценка.

С изключение на продуктите, 
посочени в член 5, за всеки строителен 
продукт, който е обхванат от 
хармонизиран стандарт, или за който е 
била издадена Европейска техническа 
оценка, маркировката „СЕ“ е 
единствената маркировка, която 
потвърждава съответствието на 
строителния продукт с декларираните 
експлоатационни показатели по 
отношение на съществените 
характеристики, обхванати от същия 
хармонизиран стандарт или от 
Европейска техническа оценка.

Or.pl

Обосновка

В съответствие с изменението на член 5, параграф 1.
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Изменение 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 8 – параграф 3 – алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Във връзка с това държавите-членки
не включват позовавания или отменят 
позоваванията в националното 
законодателство на маркировка, 
различна от маркировката „СЕ“, 
потвърждаваща съответствие с 
декларираните експлоатационни 
показатели по отношение на 
съществените характеристики, 
обхванати от хармонизирана техническа 
спецификация.

Държавите-членки не включват 
позовавания или отменят позоваванията 
в националното законодателство на 
маркировка, различна от маркировката 
„СЕ“, потвърждаваща съответствие с 
декларираните експлоатационни 
показатели по отношение на 
съществените характеристики, 
обхванати от хармонизирана техническа 
спецификация и изисквани съгласно 
разпоредби на ЕС, издадени във основа 
на член 3, параграф 3 от настоящия 
регламент.

Or.pl

Обосновка

В съответствие с изменението на член 5, параграф 1.

Изменение 117
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 8 – параграф 3 – алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Във връзка с това държавите-членки не 
включват позовавания или отменят 
позоваванията в националното 
законодателство на маркировка, 
различна от маркировката „СЕ“, 
потвърждаваща съответствие с 
декларираните експлоатационни 
показатели по отношение на 
съществените характеристики, 
обхванати от хармонизирана 

Във връзка с това държавите-членки не 
включват позовавания или отменят 
позоваванията в националното 
законодателство на маркировка, 
различна от маркировката „СЕ“, 
потвърждаваща съответствие с 
декларираните експлоатационни 
показатели по отношение на 
съществените характеристики, 
обхванати от хармонизиран стандарт.
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техническа спецификация.

Or.en

Обосновка

Би било непоследователно член 8, параграф 3 да предвижда държавите-членки да 
отменят позоваванията на мерки от националното законодателство със 
съдържание, идентично на„хармонизираната техническа спецификация”.  На 
държавите-членки следва да им бъде разрешено да продължат да използват 
национални мерки за продукти, за които има Европейски документ за оценяване тъй 
като за тези продукти не съществува валидна за целия ЕС маркировка.

Изменение 118
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 8 - параграф 6 

Позиция на Съвета Изменение

6. Методите, използвани от държавите-
членки в изискванията им към 
строежите, както и други национални 
правила по отношение на съществените 
характеристики на строителни 
продукти, са в съответствие с 
хармонизираните технически 
спецификации.

6. Методите, използвани от държавите-
членки в изискванията им към 
строежите, както и други национални 
правила по отношение на съществените 
характеристики на строителни 
продукти, са в съответствие с 
хармонизираните стандарти.

Or.en

Обосновка

Позоваването на „хармонизирани технически спецификации” може да доведе до 
погрешно тълкуване за задължителност на ЕТО при публикуване на ЕДО.

Изменение 119
Catherine Stihler

Позиция на Съвета
Член 9 - параграф 2 
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Позиция на Съвета Изменение

2. Маркировката „СЕ“ е следвана от 
двете последни цифри на годината, през 
която е била нанесена за първи път, 
наименованието или 
идентификационния знак и 
регистрирания адрес на производителя, 
уникалния идентификационен код на 
типа продукт, референтния номер на 
декларацията за експлоатационни 
показатели, нивата или класовете на 
декларираните експлоатационни 
показатели, референтен номер на 
приложената хармонизирана техническа 
спецификация, идентификационния 
номер на нотифицирания орган, ако е 
приложимо, и предвидената употреба, 
както е определена в приложената 
хармонизирана техническа 
спецификация.

2. Маркировката „СЕ“ е следвана от 
двете последни цифри на годината, през 
която е била нанесена за първи път, 
наименованието и регистрирания адрес 
на производителя, или 
идентификационния знак, който 
позволява лесно и недвусмислено 
идентифициране на наименованието 
и адреса на производителя, уникалния 
идентификационен код на типа продукт, 
референтния номер на декларацията за 
експлоатационни показатели, нивата 
или класовете на декларираните 
експлоатационни показатели, 
референтен номер на приложената 
хармонизирана техническа 
спецификация, идентификационния 
номер на нотифицирания орган, ако е 
приложимо, и предвидената употреба, 
както е определена в приложената 
хармонизирана техническа 
спецификация.

Or.en

Обосновка

Дърводобивната промишленост би срещнала затруднение при изпълнението на този 
регламент в настоящия му вид поради практически ограничения, свързани с размерите 
и естеството на продукта.  Настоящото изменение ще позволи предоставянето на 
същата информация, но по приемлив за промишлеността начин.

Изменение 120
Andreas Schwab

Позиция на Съвета
Член 9 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Маркировката „СЕ“ е следвана от 
двете последни цифри на годината, 
през която е била нанесена за първи 

2. Маркировката „СЕ“ е следвана от 
регистрирания адрес на 
производителя или 
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път, наименованието или 
идентификационния знак и 
регистрирания адрес на 
производителя, уникалния 
идентификационен код на типа продукт, 
референтния номер на декларацията 
за експлоатационни показатели, 
нивата или класовете на 
декларираните експлоатационни 
показатели, референтен номер на 
приложената хармонизирана техническа 
спецификация, идентификационния 
номер на нотифицирания орган, ако е 
приложимо, и предвидената употреба, 
както е определена в приложената 
хармонизирана техническа 
спецификация.

идентификационния знак, уникалния 
идентификационен код на типа продукт, 
референтен номер на приложената 
хармонизирана техническа 
спецификация, идентификационния 
номер на нотифицирания орган, ако е 
приложимо, и основната техническа 
информация, както е определена в 
хармонизираната техническа 
спецификация, която позволява ясно 
идентифициране на продукта и 
предвидената му употреба.

Or.en

Обосновка

Повтарянето на съдържанието на декларацията за експлоатационни показатели в 
маркировката „СЕ“ увеличава бюрократичната тежест и разходите, особено за 
МСП,  без да води до добавена стойност. Информацията относно продукта следва да 
бъде смислена и следователно ограничена до информацията, необходима за 
идентифициране на продукта и предвидената му употреба.

Изменение 121
Eija-Riitta Korhola

Позиция на Съвета
Член 9 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Маркировката „СЕ“ е следвана от 
двете последни цифри на годината, през 
която е била нанесена за първи път, 
наименованието или 
идентификационния знак и 
регистрирания адрес на производителя, 
уникалния идентификационен код на 
типа продукт, референтния номер на 
декларацията за експлоатационни 
показатели, нивата или класовете на 

2. Маркировката „СЕ“ е следвана от 
двете последни цифри на годината, през 
която е била нанесена за първи път, 
наименованието или 
идентификационния знак и 
регистрирания адрес на производителя, 
уникалния идентификационен код на 
типа продукт, позоваване на
приложената хармонизирана техническа 
спецификация и адреса на уебсайт, на 
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декларираните експлоатационни 
показатели, референтен номер на 
приложената хармонизирана техническа 
спецификация, идентификационния 
номер на нотифицирания орган, ако е 
приложимо, и предвидената 
употреба, както е определена в 
приложената хармонизирана 
техническа спецификация.

който може да бъде намерена 
декларацията за експлоатационни 
показатели.

Or.en

Обосновка

Продуктът следва да бъде физически придружаван единствено от информация от 
значение за неговото идентифициране и правилна употреба, която да бъде разбираема 
и от полза за строителите, които го монтират. Към нея можа да бъде добавен и 
адрес на уебсайт, на който е качена пълната декларация за експлоатационните 
показатели.

Изменение 122
Hans-Peter Mayer

Позиция на Съвета
Член 9 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Маркировката „СЕ“ е следвана от 
двете последни цифри на годината, през 
която е била нанесена за първи път, 
наименованието или 
идентификационния знак и 
регистрирания адрес на производителя, 
уникалния идентификационен код на 
типа продукт, референтния номер на 
декларацията за експлоатационни 
показатели, нивата или класовете на 
декларираните експлоатационни 
показатели, референтен номер на 
приложената хармонизирана техническа 
спецификация, идентификационния 
номер на нотифицирания орган, ако е 
приложимо, и предвидената употреба, 
както е определена в приложената 
хармонизирана техническа 

2. Маркировката „СЕ“ е следвана от 
двете последни цифри на годината, през 
която е била нанесена за първи път, 
наименованието или 
идентификационния знак и 
регистрирания адрес на производителя, 
уникалния идентификационен код на 
типа продукт, референтния номер на 
приложената хармонизирана техническа 
спецификация, идентификационния 
номер на нотифицирания орган, ако е 
приложимо, и предвидената употреба, 
както е определена в приложената 
хармонизирана техническа 
спецификация, както и от адреса на 
уеб страницата, на която може да 
бъде намерена декларацията за 
експлоатационни показатели.
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спецификация.

Or.de

Обосновка

Върху продукта следва да бъде нанесена единствено съществена информация. Тази 
информация може да бъде допълнена с посочването на уеб страницата, на която 
могат да бъдат открити допълнителни данни.

Изменение 123
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 9 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Маркировката „СЕ“ е следвана от 
двете последни цифри на годината, през 
която е била нанесена за първи път, 
наименованието или 
идентификационния знак и 
регистрирания адрес на производителя, 
уникалния идентификационен код на 
типа продукт, референтния номер на 
декларацията за експлоатационни 
показатели, нивата или класовете на 
декларираните експлоатационни 
показатели, референтен номер на 
приложената хармонизирана техническа 
спецификация, идентификационния 
номер на нотифицирания орган, ако е 
приложимо, и предвидената употреба, 
както е определена в приложената 
хармонизирана техническа 
спецификация.

2. Маркировката „СЕ“ е следвана от 
двете последни цифри на годината, през 
която е била нанесена за първи път, 
наименованието или 
идентификационния знак и 
регистрирания адрес на производителя, 
уникалния идентификационен код на 
типа продукт, референтния номер на 
декларацията за експлоатационни 
показатели, нивата или класовете на 
декларираните експлоатационни 
показатели, референтен номер на 
приложената хармонизирана техническа 
спецификация, идентификационния 
номер на нотифицирания орган, ако е 
приложимо, и техническа 
информация, която да позволява ясно 
идентифициране на продукта и  
предвидената употреба.

Or.en

Обосновка

Информацията, съпътстваща маркировката „СЕ“ следва да бъде сведена до 
минимум за да се намалят разходите и бюрократичните тежести и да се улесни 
производството, складирането и разпределението на продуктите със съответния 
печат, съдържащ необходимата информация. Проблемът, свързан с управлението на 
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различните видове информация на различни езици също не следва да бъде подценяван. 
Тази информация следва да бъде ограничена до най-същественото и да бъде лесно 
разбираема и използваема на място.

Изменение 124
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 3 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

3a. Държавите-членки се базират на 
съществуващи механизми за 
гарантиране на правилното прилагане 
на режима за маркировката „СЕ“ и 
предприемат необходимите мерки в 
случай на неправилно използване на
маркировката. Тези санкции са 
пропорционални на сериозността на 
нарушението и представляват 
ефективно възпиращо средство срещу 
неправилно използване.

Or.en

Изменение 125
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 10 – параграф 3 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

3a. Звената за контакт относно 
продукти в строителството са 
независими от всички съответни 
органи или организации, участващи в 
процедурата за получаване на 
маркировката „СЕ”. Това не включва 
обаче създаването на нов орган за 
улесняване на това действие.

Or.en
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Изменение 126
Cristian Silviu Buşoi

Позиция на Съвета
Член 11 – параграф 8 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

8а. Когато пускат на пазара 
строителни продукти, 
производителите гарантират, че те 
са били проектирани и произведени в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент и в 
съответствие с основните 
приложими изисквания към 
строежите и съществените 
характеристики, които имат 
отношение към предвидената 
употреба или употреби на продукта.

Or.en

Обосновка

Разпоредба, взета от Решение 768/2008. Предложението потвърждава и подчертава 
главния механизъм на регламента, посочен в първия член „Предмет”. Считаме за 
важно да се допълни текста от новата нормативна уредба с характеристиките, 
присъщи на настоящия регламент.

Изменение 127
Cristian Silviu Buşoi

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

Преди да пуснат строителен продукт на 
пазара, вносителите гарантират, че 
производителят е извършил оценяването 
и проверката на постоянството на 
експлоатационните показатели. Те 
гарантират, че производителят е 
изготвил техническата документация, 
посочена в член 11, параграф 1, втора 
алинея, и декларацията за 

Преди да пуснат строителен продукт на 
пазара, вносителите гарантират, че 
производителят е извършил оценяването 
и проверката на постоянството на 
експлоатационните показатели, в 
съответствие с основните 
приложими изисквания към 
строежите и съществените 
характеристики, които имат 
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експлоатационни показатели в 
съответствие с членове 4, 6 и 7. Те 
гарантират също така, че на продукта, 
когато се изисква, е нанесена 
маркировката „СЕ“, че продуктът е 
придружен от необходимите документи 
и, че производителят е спазил 
изискванията, посочени в член 11, 
параграфи 4 и 5.

отношение към предвидената 
употреба на продукта. Те гарантират, 
че производителят е изготвил 
техническата документация, посочена в 
член 11, параграф 1, втора алинея, и 
декларацията за експлоатационни 
показатели в съответствие с членове 4, 6 
и 7. Те гарантират също така, че на 
продукта, когато се изисква, е нанесена 
маркировката „СЕ“, че продуктът е 
придружен от необходимите документи 
и, че производителят е спазил 
изискванията, посочени в член 11, 
параграфи 4 и 5.

Or.en

Обосновка

Предложението потвърждава и подчертава главния механизъм на регламента, 
посочен в първия член „Предмет”. Важно е да се допълни текста от новата 
нормативна уредба с характеристиките, присъщи на настоящия регламент.

Изменение 128
Cristian Silviu Buşoi

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 2 – алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Когато вносителят счита или има 
основание да счита, че строителният 
продукт не съответства на декларацията 
за експлоатационни показатели или не 
отговаря на други приложими 
изисквания от настоящия регламент, той 
не пуска строителния продукт на пазара, 
докато не се постигне съответствие с 
придружаващата го декларация за 
експлоатационни показатели и спазване 
на другите приложими изисквания по 
настоящия регламент или докато 
декларацията за експлоатационни 
показатели не бъде коригирана. Освен 
това когато строителният продукт 

Когато вносителят счита или има 
основание да счита, че строителният 
продукт не съответства на декларацията 
за експлоатационни показатели или не 
отговаря на други приложими 
изисквания от настоящия регламент, по-
специално изисквания относно 
съществените характеристики, 
имащи отношение към 
декларираната предвидена употреба 
или употреби, той не пуска 
строителния продукт на пазара, докато 
не се постигне съответствие с 
придружаващата го декларация за 
експлоатационни показатели и спазване 
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представлява риск, вносителят 
информира за това производителя и 
органите за надзор на пазара.

на другите приложими изисквания по 
настоящия регламент или докато 
декларацията за експлоатационни 
показатели не бъде коригирана. Освен 
това когато строителният продукт 
представлява риск, вносителят 
информира за това производителя и 
органите за надзор на пазара.

Or.en

Обосновка

Необходимо е съществените характеристики да се декларират, съгласно член 5, 
параграф 3, и вносителите следва, по-специално, да отчитат това задължение.

Изменение 129
Cristian Silviu Buşoi

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 2 – алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Когато дистрибутор счита или има 
основание да счита, че строителният 
продукт не съответства на декларацията 
за експлоатационни показатели или че 
не отговаря на други приложими 
изисквания от настоящия регламент, той 
не предоставя строителния продукт на 
пазара, докато не се постигне 
съответствие с придружаващата го 
декларация за експлоатационни 
показатели и спазване на другите 
приложими изисквания по настоящия 
регламент или докато декларацията за 
експлоатационни показатели не бъде 
коригирана. Освен това, когато 
продуктът представлява риск, 
дистрибуторът информира за това 
производителя или вносителя, както и 
органите за надзор на пазара.

Когато дистрибутор счита или има 
основание да счита, че строителният 
продукт не съответства на декларацията 
за експлоатационни показатели или че 
не отговаря на други приложими 
изисквания от настоящия регламент, по-
специално изисквания относно 
съществените характеристики, 
имащи отношение към 
декларираната предвидена употреба 
или употреби, той не предоставя 
строителния продукт на пазара, докато 
не се постигне съответствие с 
придружаващата го декларация за 
експлоатационни показатели и спазване 
на другите приложими изисквания по 
настоящия регламент или докато 
декларацията за експлоатационни 
показатели не бъде коригирана. Освен 
това, когато продуктът представлява 
риск, дистрибуторът информира за това 
производителя или вносителя, както и 
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органите за надзор на пазара.

Or.en

Обосновка

Необходимо е съществените характеристики да се декларират, съгласно член 5, 
параграф 3, и дистрибуторите, главно дистрибуторите на едро, следва, по-специално, 
да отчитат това задължение.

Изменение 130
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 17 – параграф 1 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

1a. Европейските органи по 
стандартизация улесняват достъпа 
на малките и средните предприятия 
до стандартизацията и се стремят 
към установяването на положение, 
при което нито една категория 
заинтересовани страни от сектора не 
е представена от повече от 25 % 
участници в техническа комисия 
и/или работна група. 

Or.en

Обосновка

Certain interest groups, and in particular certifiers are over represented in the European 
Technical Committees, even though they are partial to the issue as they elaborate the 
standards and testing procedures that they will themselves apply as part of a payable service 
to the product manufacturers. It is therefore essential to ensure that no single group is 
overrepresented in order to guarantee the impartiality of European standardisation. SMEs 
are generally underrepresented. It is important that European standardisation bodies ensure 
the participation of SMEs and facilitate their access to Technical Committees.
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Изменение 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 19 – параграф 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

1. След подаване на искане от 
производител за Европейска техническа 
оценка, организацията на ОТО изготвя и 
приема Европейския документ за 
оценяване за всеки строителен продукт, 
който не е обхванат или не е 
обхванат напълно от хармонизиран 
стандарт, и чиито експлоатационни 
показатели по отношение на 
съществените му характеристики не 
могат да бъдат напълно оценени в 
съответствие със съществуващ 
хармонизиран стандарт, защото, 
inter alia:

1. След подаване на искане от 
производител за Европейска техническа 
оценка, организацията на ОТО изготвя и 
приема Европейския документ за 
оценяване за иновативен строителен 
продукт.

Or.pl

Обосновка

Вж. обосновката на изменението към член 2.

Изменение 132
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 19 – параграф 1 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

(1а) Организацията на органите за 
техническа оценка съгласно член 31, 
параграф 1 и при наличие на 
европейски документи за оценка 
поема следните задачи:
а) актуализиране в съответствие с 
най-добрите налични технологии в 
подходящ срок;
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б) интегриране на европейските 
документи за оценка, изготвени за 
отделни продукти, в нов европейски 
документ за оценка, който обхваща 
цяла група продукти;

Or.de

Обосновка

Предложената текстова добавка цели по-добра осъществимост и по-голяма 
сигурност.

Изменение 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 19 – параграф 1 – буква а) 

Позиция на Съвета Изменение

а) продуктът не попада в обхвата на 
нито един от съществуващите 
хармонизирани стандарти;

заличава се

Or.pl

Обосновка

В съответствие с изменението на член 19, параграф 1.

Изменение 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 19 – параграф 1 – буква б) 

Позиция на Съвета Изменение

б) предвиденият в хармонизирания 
стандарт метод за оценяване не е 
подходящ за поне една съществена 
характеристика на продукта; или

заличава се
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Or.pl

Обосновка

В съответствие с изменението на член 19, параграф 1.

Изменение 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 19 – параграф 1 – буква в) 

Позиция на Съвета Изменение

в) хармонизираният стандарт не 
предвижда метод за оценяване по 
отношение на поне една съществена 
характеристика на продукта.

заличава се

Or.pl

Обосновка

В съответствие с изменението на член 19, параграф 1.

Изменение 136
Hans-Peter Mayer

Позиция на Съвета
Член 19 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 60 за изменение на приложение ІІ 
и установяване на допълнителни 
процедурни правила за 
разработването и приемането на 
Европейски документ за оценяване.

заличава се

Or.de
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Обосновка

Възможността за създаване на допълнителни процедурни правила в рамките на 
процедурата на комитология отива твърде далеч. В това отношение също и първата 
част на изречението съдържа твърде големи възможности за маневриране. 
Приложение II установява ясни правила за изготвянето на европейския документ за 
оценка. Те не трябва да бъдат разширявани или допълвани. Но ако това все пак 
трябва да стане, тогава става въпрос за съществени характеристики.

Изменение 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 26 – параграф 1 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

1a. Европейската техническа оценка 
се издава за новаторски строителни 
продукти.

Or.pl

Обосновка

Вж. обосновката на изменението към член 2, което вмъква определение на 
„иновативен продукт“.

Изменение 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 26 - параграф 1 б (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

1б. Ако европейската техническа 
оценка не се замени от хармонизиран 
стандарт и ако производителят на 
строителния продукт не направи 
съществени промени в неговите 
характеристики, европейската 
техническа оценка се удължава 
автоматично и тя е валидна, докато 
бъде публикуван хармонизиран 
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стандарт или производителят 
направи съществени промени в 
продукта и кандидатства за нова 
ЕТО.

Or.pl

Обосновка

Не съществуват причини, ако не се направени промени в продукта, ЕТО да престане 
да е валидна, тъй като това би накарало производителя да премине през същата 
процедура и по този начин би увеличило разходите за получаване на ЕТО. Тази промяна 
ще спомогне за ускоряване на установяването на хармонизиран стандарт.

Изменение 139
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 26 – параграф 3 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

3a. Срокът на валидност на 
Европейска техническа оценка се 
ограничава до пет години. След 
изтичането на този срок 
производителят може да се обърне 
към организацията на ОТО съгласно 
член 31, параграф 1, за удължаване 
срока на Европейската техническа 
оценка. Организацията на ОТО 
извършва оценка на съответствието 
на Европейската техническа оценка с 
Европейския документ за оценяване.

Or.en

Изменение 140
Eija-Riitta Korhola

Позиция на Съвета
Член 27 – параграф 5 – алинея 2 
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Позиция на Съвета Изменение

Когато Комисията не е определила 
такива условия, те могат да бъдат 
определени от европейските органи 
по стандартизация в хармонизирани 
стандарти въз основа на преразгледан 
мандат.

заличава се

Or.en

Обосновка

Настоящата практика, при която Комисията взема решения за класификации без 
допълнителни изпитвания, функционира добре.  Ако такова правомощие за вземане на 
решения се предостави с мандат на органите по стандартизация, твърде вероятно е 
да се породи конкуренция между техническите комисии относно обхвата, който 
може да достигне тази практика.  

Изменение 141
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 31 – параграф 4 – алинея 1 – буква e a) (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

еа) при изпълнение на функциите си 
използва работни групи, представящи 
всички участници от сектора.

Or.en

Изменение 142
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 36 

Позиция на Съвета Изменение

Използване на специфична техническа 
документация

Използване на опростени процедури
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Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Изменение 143
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 36 – параграф 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

1. При определянето на типа продукт 
производителят може да замени 
изпитването на типа или 
изчисляването на типа със 
специфична техническа 
документация, която доказва че:

заличава се

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Изменение 144
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 36 – параграф 1 – буква а) 

Позиция на Съвета Изменение

а) за една или няколко съществени 
характеристики на строителния 
продукт, който производителят пуска на 
пазара, се счита, че продуктът постига 
определено ниво или клас на 
експлоатационни показатели без 
изпитване или изчисляване или без по-
нататъшно изпитване или изчисляване в 
съответствие с условията, 
определени в съответната 
хармонизирана техническа 
спецификация или решение на 
Комисията;

а) в съответствие с условията, 
посочени в съответната 
хармонизирана техническа 
спецификация или решение на 
Комисията, за една или няколко 
съществени характеристики на 
строителния продукт, който 
производителят пуска на пазара, 
производителят може да обяви, че се 
счита, че продуктът постига определено 
ниво или клас на експлоатационни 
показатели без изпитване или 
изчисляване или без по-нататъшно 
изпитване или изчисляване; 
изпълнението на тези условия се 
документира надлежно;

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD
from all other articles and Annex III.

Изменение 145
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 36 – параграф 1 – буква б) 
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Позиция на Съвета Изменение

б) включеният в обхвата на 
хармонизиран стандарт строителен 
продукт, който производителят пуска на 
пазара, съответства на типа продукт на 
друг строителен продукт, произведен от 
друг производител и вече изпитан 
съгласно съответния хармонизиран 
стандарт. Когато тези условия са 
изпълнени, на производителя е 
позволено да декларира 
експлоатационни показатели, 
съответстващи на всички или на част от 
резултатите от изпитването на другия 
продукт. Производителят може да 
използва резултатите от изпитване, 
получени от друг производител, само 
след като е получил разрешение от този 
производител, който остава отговорен за 
точността, надеждността и стабилността 
на тези резултати; или

б) При условие, че включеният в 
обхвата на хармонизиран стандарт 
строителен продукт, който 
производителят пуска на пазара, 
съответства на типа продукт на друг 
строителен продукт, произведен от друг 
производител и вече изпитан съгласно 
съответния хармонизиран стандарт, на 
производителя е позволено да декларира 
експлоатационни показатели, 
съответстващи на всички или на част от 
резултатите от изпитването на другия 
продукт. Изпълнението на тези 
условия се документира надлежно.
Производителят може да използва 
резултатите от изпитване, получени от 
друг производител, само след като е 
получил разрешение от този 
производител, който остава отговорен за 
точността, надеждността и стабилността 
на тези резултати; или

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Изменение 146
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 36 – параграф 1 – буква в) 
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Позиция на Съвета Изменение

в) включеният в обхвата на 
хармонизирана техническа 
спецификация строителен продукт, 
който производителят пуска на пазара, е 
система от компоненти, които той 
надлежно сглобява, като следва точни 
инструкции, дадени от доставчика на 
такава система или на компонент от нея, 
който вече е изпитал тази система или 
този компонент по отношение на една 
или няколко от съществените му 
характеристики съгласно съответната 
хармонизирана техническа 
спецификация. Когато тези условия са 
изпълнени, на производителя е 
позволено да декларира 
експлоатационни характеристики, 
съответстващи на всички или на част от 
резултатите от изпитване на доставената 
му система или компонент. 
Производителят може да използва 
резултатите от изпитване, получени от 
друг производител или доставчик на 
системи, само след като е получил 
разрешение от този производител или 
доставчик на системи, който остава 
отговорен за точността, надеждността и 
стабилността на тези резултати.

в) При условие, че включеният в 
обхвата на хармонизирана техническа 
спецификация строителен продукт, 
който производителят пуска на пазара, е 
система от компоненти, които той 
надлежно сглобява, като следва точни 
инструкции, дадени от доставчика на 
такава система или на компонент от нея, 
който вече е изпитал тази система или 
този компонент по отношение на една 
или няколко от съществените му 
характеристики съгласно съответната 
хармонизирана техническа 
спецификация, на производителя е 
позволено да декларира 
експлоатационни характеристики, 
съответстващи на всички или на част от 
резултатите от изпитване на доставената 
му система или компонент. 
Изпълнението на тези условия се 
документира надлежно.
Производителят може да използва 
резултатите от изпитване, получени от 
друг производител или доставчик на 
системи, само след като е получил 
разрешение от този производител или 
доставчик на системи, който остава 
отговорен за точността, надеждността и 
стабилността на тези резултати.

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Изменение 147
Andreas Schwab

Позиция на Съвета
Член 36 – параграф 1 – буква в) 

Позиция на Съвета Изменение

в) включеният в обхвата на 
хармонизирана техническа 
спецификация строителен продукт, 
който производителят пуска на пазара, е 
система от компоненти, които той 
надлежно сглобява, като следва точни 
инструкции, дадени от доставчика на 
такава система или на компонент от нея, 
който вече е изпитал тази система или 
този компонент по отношение на една 
или няколко от съществените му 
характеристики съгласно съответната 
хармонизирана техническа 
спецификация. Когато тези условия са 
изпълнени, на производителя е 
позволено да декларира 
експлоатационни показатели, 
съответстващи на всички или на част от 
резултатите от изпитване на доставената 
му система или компонент. 
Производителят може да използва 
резултатите от изпитване, получени от 
друг производител или доставчик на 
системи, само след като е получил 
разрешение от този производител или 
доставчик на системи, който остава 
отговорен за точността, надеждността и 
стабилността на тези резултати.

в) включеният в обхвата на 
хармонизиран стандарт строителен 
продукт, който производителят пуска на 
пазара, е система от компоненти, които 
той надлежно сглобява, като следва 
точни инструкции, дадени от 
доставчика на такава система или на 
компонент от нея, който вече е изпитал 
тази система или този компонент по 
отношение на една или няколко от 
съществените му характеристики 
съгласно съответния хармонизиран
стандарт. Когато тези условия са 
изпълнени, на производителя е 
позволено да декларира 
експлоатационни показатели, 
съответстващи на всички или на част от 
резултатите от изпитване на доставената 
му система или компонент. 
Производителят може да използва 
резултатите от изпитване, получени от 
друг производител или доставчик на 
системи, само след като е получил 
разрешение от този производител или 
доставчик на системи, който остава 
отговорен за точността, надеждността и 
стабилността на тези резултати.

Or.de

Изменение 148
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 36 – параграф 1 – буква в) 
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Позиция на Съвета Изменение

в) включеният в обхвата на 
хармонизирана техническа 
спецификация строителен продукт, 
който производителят пуска на пазара, е 
система от компоненти, които той 
надлежно сглобява, като следва точни 
инструкции, дадени от доставчика на 
такава система или на компонент от нея, 
който вече е изпитал тази система или 
този компонент по отношение на една 
или няколко от съществените му 
характеристики съгласно съответната 
хармонизирана техническа 
спецификация. Когато тези условия са 
изпълнени, на производителя е 
позволено да декларира 
експлоатационни показатели, 
съответстващи на всички или на част от 
резултатите от изпитване на доставената 
му система или компонент. 
Производителят може да използва 
резултатите от изпитване, получени от 
друг производител или доставчик на 
системи, само след като е получил 
разрешение от този производител или 
доставчик на системи, който остава 
отговорен за точността, надеждността и 
стабилността на тези резултати.

в) включеният в обхвата на 
хармонизиран стандарт строителен 
продукт, който производителят пуска на 
пазара, е система от компоненти, които 
той надлежно сглобява, като следва 
точни инструкции, дадени от 
доставчика на такава система или на 
компонент от нея, който вече е изпитал 
тази система или този компонент по 
отношение на една или няколко от 
съществените му характеристики 
съгласно съответната хармонизирана 
техническа спецификация. Когато тези 
условия са изпълнени, на производителя 
е позволено да декларира 
експлоатационни показатели, 
съответстващи на всички или на част от 
резултатите от изпитване на доставената 
му система или компонент. 
Производителят може да използва 
резултатите от изпитване, получени от 
друг производител или доставчик на 
системи, само след като е получил 
разрешение от този производител или 
доставчик на системи, който остава 
отговорен за точността, надеждността и 
стабилността на тези резултати.

Or.en

Изменение 149
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 36 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако строителният продукт, посочен в 
параграф 1, принадлежи към група 
строителни продукти, за които 
приложимата система за оценяване и 
проверка на постоянството на 

2. Ако строителният продукт, посочен в 
параграф 1, принадлежи към група 
строителни продукти, за които 
приложимата система за оценяване и 
проверка на постоянството на 
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експлоатационни показатели е система 
1+ или 1, както са определени в 
приложение V, специфичната 
техническа документация се 
проверява от нотифициран орган по 
сертификация на продукти, както е 
посочено в приложение V.

експлоатационни показатели е система 
1+ или 1, както са определени в 
приложение V, документацията, 
посочена в параграф 1, се проверява от 
нотифициран орган по сертификация на 
продукти, както е посочено в 
приложение V..

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Изменение 150
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 37 

Позиция на Съвета Изменение

Член 37
Използване на опростени процедури 

от микропредприятия
заличава се

Микропредприятията, произвеждащи 
строителни продукти, които са 
обхванати от хармонизиран 
стандарт, могат да заменят 
определянето на типа продукт въз 
основа на изпитването на типа за 
приложимите системи 3 и 4, както 
са посочени в приложение V, като 
използва методи, различни от 
съдържащите се в приложимия 
хармонизиран стандарт. Тези 
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производители могат също така да 
третират строителни продукти, за 
които се прилага система 3, в 
съответствие с разпоредбите за 
система 4. Когато производител 
използва тези опростени процедури, 
той доказва съответствието на 
строителния продукт с 
приложимите изисквания 
посредством специфична техническа 
документация.

Or.de

Обосновка

Предложеното заличаване има за цел гарантирането на лоялна конкуренция и 
избягването на рискове по отношение на сигурността. Продуктите, основаващи се 
върху тези правила, не са равностойни в никакъв случай с продуктите съгласно 
членове 3-6 и водят до нарушения на конкуренцията, до евентуално необезопасени 
строежи и до проблеми във връзка с надзора върху пазара. Потребностите на 
микропредприятия са взети предвид в достатъчна степен в член 5.

Изменение 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Член 37 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

Микропредприятията, произвеждащи 
строителни продукти, които са 
обхванати от хармонизиран 
стандарт, могат да заменят 
определянето на типа продукт въз 
основа на изпитването на типа за 
приложимите системи 3 и 4, както 
са посочени в приложение V, като 
използва методи, различни от 
съдържащите се в приложимия 
хармонизиран стандарт. Тези 
производители могат също така да 
третират строителни продукти, за 
които се прилага система 3, в 
съответствие с разпоредбите за 

заличава се
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система 4. Когато производител 
използва тези опростени процедури, 
той доказва съответствието на 
строителния продукт с 
приложимите изисквания 
посредством специфична техническа 
документация.

Or.pl

Изменение 152
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 37 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

Микропредприятията, произвеждащи 
строителни продукти, които са 
обхванати от хармонизиран стандарт, 
могат да заменят определянето на типа 
продукт въз основа на изпитването на 
типа за приложимите системи 3 и 4, 
както са посочени в приложение V, като 
използва методи, различни от 
съдържащите се в приложимия 
хармонизиран стандарт. Тези 
производители могат също така да 
третират строителни продукти, за които 
се прилага система 3, в съответствие с 
разпоредбите за система 4. Когато 
производител използва тези опростени 
процедури, той доказва съответствието 
на строителния продукт с приложимите 
изисквания посредством специфична 
техническа документация.

Микропредприятията, произвеждащи 
строителни продукти, които са 
обхванати от хармонизиран стандарт, 
могат да заменят определянето на типа 
продукт въз основа на изпитването на 
типа за приложимите системи 3 и 4, 
както са посочени в приложение V, като 
използва методи, различни от 
съдържащите се в приложимия 
хармонизиран стандарт съгласно 
определените там условия. Тези 
производители могат също така да 
третират строителни продукти, за които 
се прилага система 3, в съответствие с 
разпоредбите за система 4. Когато 
производител използва тези опростени 
процедури, той доказва съответствието 
на строителния продукт с приложимите 
изисквания посредством специфична 
техническа документация, както и 
равностойността на приложените 
методи с методите, предвидени в 
хармонизираните технически 
спецификации.

Or.de
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Обосновка

В своето становище по общата позиция на Съвета Комисията основателно е 
посочила известна непоследователност при изготвянето на специфичната техническа 
документация. Чрез настоящото изменение следва да бъде отстранена тази 
непоследователност и следва да се гарантира, че декларираните с помощта на 
специфична техническа документация продукти са равностойни на продуктите, 
обозначени с маркировката „CE”.

Изменение 153
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 37 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

Микропредприятията, произвеждащи 
строителни продукти, които са 
обхванати от хармонизиран стандарт, 
могат да заменят определянето на типа 
продукт въз основа на изпитването на 
типа за приложимите системи 3 и 4, 
както са посочени в приложение V, като 
използва методи, различни от 
съдържащите се в приложимия 
хармонизиран стандарт. Тези 
производители могат също така да 
третират строителни продукти, за които 
се прилага система 3, в съответствие с 
разпоредбите за система 4. Когато 
производител използва тези опростени 
процедури, той доказва съответствието 
на строителния продукт с приложимите 
изисквания посредством специфична 
техническа документация.

Микропредприятията, произвеждащи 
строителни продукти, които са 
обхванати от хармонизиран стандарт, 
могат да заменят определянето на типа 
продукт въз основа на изпитването на 
типа за приложимите системи 3 и 4, 
както са посочени в приложение V, като 
използва методи, различни от 
съдържащите се в приложимия 
хармонизиран стандарт. Тези 
производители могат също така да 
третират строителни продукти, за които 
се прилага система 3, в съответствие с 
разпоредбите за система 4. Когато 
производител използва тези опростени 
процедури, той доказва изпълнението 
на тези условия и съответствието на 
строителния продукт с приложимите 
изисквания посредством подходяща 
документация.

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
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Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Изменение 154
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 38 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По отношение на строителни 
продукти, които са обхванати от 
хармонизиран стандарт, и които са 
произведени индивидуално или по 
желанието на клиент, не чрез 
серийно производство, в отговор на 
специфична поръчка, и които са 
монтирани на един единствен 
определен строеж, производителят 
може да замени частта за оценяване 
на експлоатационни показатели от 
приложимата система, както е 
определена в приложение V, със 
специфична техническа 
документация, доказваща 
съответствие на този продукт с 
приложимите изисквания.

заличава се

Or.de

Обосновка

Предложеното заличаване има за цел постигането на яснота по отношение на 
включването на малките и средните предприятия в регламента и избягването на 
нарушения на конкуренцията. Правилото вече е формулирано в член 5 с единствената 
разлика, че продуктите съгласно член 5 не носят маркировка „CE”. В случая 
регламентът съдържа правила, които противоречат на обичайната практика и 
обременяват предприятията по отношение на бюрократичните разходи и 
професионалната и финансова тежест, без да е възможно постигането на по-голяма 
сигурност.
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Изменение 155
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 38 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

(1) По отношение на строителни 
продукти, които са обхванати от 
хармонизиран стандарт, и които са 
произведени индивидуално или по 
желанието на клиент, не чрез серийно 
производство, в отговор на специфична 
поръчка, и които са монтирани на един 
единствен определен строеж, 
производителят може да замени частта 
за оценяване на експлоатационни 
показатели от приложимата система, 
както е определена в приложение V, със 
специфична техническа документация, 
доказваща съответствие на този продукт 
с приложимите изисквания.

(1) По отношение на строителни 
продукти, които са обхванати от 
хармонизиран стандарт, и които са 
произведени индивидуално или по 
желанието на клиент, не чрез серийно 
производство, в отговор на специфична 
поръчка, и които са монтирани на един 
единствен определен строеж, 
производителят може да замени частта 
за оценяване на експлоатационни 
показатели от приложимата система, 
както е определена в приложение V, със 
специфична техническа документация, 
доказваща съответствие на този продукт 
с приложимите изисквания, както и 
равностойността на приложените 
методи с методите, предвидени в 
хармонизираните технически 
спецификации.

Or.de

Обосновка

В своето становище по общата позиция на Съвета Комисията основателно е 
посочила известна непоследователност при изготвянето на специфичната техническа 
документация. Чрез настоящото изменение следва да бъде отстранена тази 
непоследователност и следва да се гарантира, че декларираните с помощта на 
специфична техническа документация продукти са равностойни на продуктите, 
обозначени с маркировката „CE”.

Изменение 156
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 38 - параграф 1 
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Позиция на Съвета Изменение

1. По отношение на строителни 
продукти, които са обхванати от 
хармонизиран стандарт, и които са 
произведени индивидуално или по 
желанието на клиент, не чрез серийно 
производство, в отговор на специфична 
поръчка, и които са монтирани на един 
единствен определен строеж, 
производителят може да замени частта 
за оценяване на експлоатационни 
показатели от приложимата система, 
както е определена в приложение V, със 
специфична техническа документация, 
доказваща съответствие на този 
продукт с приложимите изисквания.

1. По отношение на строителни 
продукти, които са обхванати от 
хармонизиран стандарт, и които са 
произведени индивидуално или по 
желанието на клиент, не чрез серийно 
производство, в отговор на специфична 
поръчка, и които са монтирани на един 
единствен определен строеж, 
производителят може да замени частта 
за оценяване на експлоатационни 
показатели от приложимата система, 
както е определена в приложение V, с 
подходяща документация, доказваща 
изпълнението на тези условия и 
съответствието на този продукт с 
приложимите изисквания

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Изменение 157
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 38 - параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако строителният продукт, 
посочен в параграф 1, принадлежи към 
група строителни продукти, за които 

заличава се
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приложимата система за оценяване и 
проверка на постоянството на 
експлоатационни показатели е 
система 1+ или 1, както са 
определени в приложение V, 
специфичната техническа 
документация се проверява от 
нотифициран орган по сертификация 
на продукти, както е посочено в 
приложение V.

Or.de

Обосновка

Причина за тези текстове: Предложеното заличаване има за цел постигането на 
яснота по отношение на включването на малките и средните предприятия в 
регламента и избягването на нарушения на конкуренцията. Правилото вече е 
формулирано в член 5 с единствената разлика, че продуктите съгласно член 5 не 
носят маркировка „CE”.В случая регламентът съдържа правила, които 
противоречат на обичайната практика и обременяват предприятията по отношение 
на бюрократичните разходи и професионалната и финансова тежест, без да е 
възможно постигането на по-голяма сигурност.

Изменение 158
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 38 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако строителният продукт, посочен в 
параграф 1, принадлежи към група 
строителни продукти, за които 
приложимата система за оценяване и 
проверка на постоянството на 
експлоатационни показатели е система 
1+ или 1, както са определени в 
приложение V, специфичната 
техническа документация се 
проверява от нотифициран орган по 
сертификация на продукти, както е 
посочено в приложение V.

2. Ако строителният продукт, посочен в 
параграф 1, принадлежи към група 
строителни продукти, за които 
приложимата система за оценяване и 
проверка на постоянството на 
експлоатационни показатели е система 
1+ или 1, както са определени в 
приложение V, документацията, 
посочена в параграф 1, се проверява от 
нотифициран орган по сертификация на 
продукти, както е посочено в 
приложение V..

Or.en
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Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Изменение 159
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 56 – параграф 1 – алинея 1 

Позиция на Съвета Изменение

Когато органите за надзор на пазара на 
една държава-членка са предприели 
действие съгласно член 20 от 
Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато 
имат основателни причини да считат, че 
даден строителен продукт, който е 
обхванат от хармонизиран стандарт 
или за който е била издадена 
Европейска техническа оценка, не 
отговаря на декларираните 
експлоатационни показатели и 
представлява риск за изпълнението на 
основните изисквания към строежите, 
обхванати от настоящия регламент, те 
извършват оценка по отношение на 
съответния продукт, която обхваща 
съответните изисквания, определени в 
настоящия регламент. Съответните 
икономически оператори сътрудничат 
според необходимото на органите за 
надзор на пазара.

Когато органите за надзор на пазара на 
една държава-членка са предприели 
действие съгласно член 20 от Регламент 
(ЕО) № 765/2008 или когато имат 
основателни причини да считат, че 
даден строителен продукт не отговаря 
на декларираните експлоатационни 
показатели и/или представлява риск за 
изпълнението на основните изисквания 
към строежите, обхванати от настоящия 
регламент, те извършват оценка по 
отношение на съответния продукт, 
която обхваща съответните изисквания, 
определени в настоящия регламент. 
Съответните икономически оператори 
сътрудничат според необходимото на 
органите за надзор на пазара.

Or.en
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Обосновка

По отношение на строителните продукти, внесени от трети държави, би било много 
полезно надзорът на пазара да има възможно най-широк обхват с цел да се 
гарантира, че някои строителни продукти няма да останат извън обхвата на надзора 
на пазара само защото продуктът няма маркировка СЕ.

Изменение 160
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 56 – параграф 5 – буква а) 

Позиция на Съвета Изменение

а) продуктът не отговаря на 
декларираните експлоатационни 
показатели и/или на изискванията, 
свързани с изпълнението на 
основните изисквания към 
строежите, определени в настоящия 
регламент.

а) продуктът не отговаря на 
декларираните експлоатационни 
показатели и/или на изискванията, 
свързани със здравето или 
безопасността на хората или с други 
въпроси относно защитата на 
обществения интерес, определени в 
настоящия регламент.

Or.en

Обосновка

Отговорността за контролиране дали изискванията за строежите са спазени или не 
е на равнище системата на държавите членки за оценка на завършените строежи, а 
не на равнище надзор на пазара. Надзорът на пазара следва да е съсредоточен преди 
всичко върху безопасността на хората и въпросите, свързани със защитата на 
обществения интерес.

Изменение 161
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 56 – параграф 5 – буква б) 

Позиция на Съвета Изменение

б) недостатъци на хармонизираните 
технически спецификации, или на 
специфичната техническа 

б) недостатъци на хармонизираните 
технически спецификации.
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документация.

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Изменение 162
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Член 57 – параграф 3 – алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Когато се прецени,че националната 
мярка е оправдана и несъответствието 
на строителния продукт се дължи на 
недостатъци на Европейския документ 
за оценяване или на Специфичната 
техническа документация, както е 
посочено в член 56, параграф 5, 
буква б), Комисията отнася въпроса до 
Постоянния комитет по строителство и 
впоследствие приема подходящите 
мерки.

Когато се прецени,че националната 
мярка е оправдана и несъответствието 
на строителния продукт се дължи на 
недостатъци на Европейския документ 
за оценяване, както е посочено в член 
56, параграф 5, буква б), Комисията 
отнася въпроса до Постоянния комитет 
по строителство и впоследствие приема 
подходящите мерки.

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
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difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Изменение 163
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 60 – параграф 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

За постигане на целите на настоящия 
регламент, по-специално премахването 
и избягването на ограниченията за 
предоставянето на строителни продукти 
на пазара, следните въпроси се 
делегират на Комисията в съответствие 
с член 61 и при спазване на условията, 
установени в членове 62 и 63:

За постигане на целите на настоящия 
регламент, по-специално премахването 
и избягването на ограниченията за 
предоставянето на строителни продукти 
на пазара, следните въпроси се 
делегират на Комисията в съответствие 
с член 61 и при спазване на условията, 
установени в членове 62 и 63, които тя 
поема след консултация с комитета 
съгласно член 64:

Or.de

Обосновка

С желанието за постигане на по-добра осъществимост настоящото изменение 
включването на всички съответни участници. Комисията трябва да бъде задължена 
да извършва тези дейности и да провежда консултации в рамките на постоянния 
комитет, тъй като без достатъчно включване на държавите-членки и на 
организациите по стандартизация, на организацията на органите за техническа 
оценка и на професионални сдружения не е възможно да се очакват резултати, 
съобразени със специфичната материя и с практиката.

Изменение 164
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 60 – параграф 1 – уводна част 



PE450.931v01-00 76/85 AM\835714BG.doc

BG

Позиция на Съвета Изменение

За постигане на целите на настоящия 
регламент, по-специално премахването 
и избягването на ограниченията за 
предоставянето на строителни продукти 
на пазара, следните въпроси се 
делегират на Комисията в съответствие 
с член 61 и при спазване на условията, 
установени в членове 62 и 63:

За постигане на целите на настоящия 
регламент, по-специално премахването 
и избягването на ограниченията за 
предоставянето на строителни продукти 
на пазара, следните въпроси се 
делегират на Комисията в съответствие 
с член 61 и при спазване на условията, 
установени в членове 62 и 63 и след 
консултация с комитета съгласно 
член 64:

Or.en

Изменение 165
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Член 60 – параграф 1 – буква а) 

Позиция на Съвета Изменение

а) определянето, когато е подходящо,
на съществените характеристики или на 
граничните нива в рамките на 
специфични групи строителни 
продукти, по отношение на които 
съгласно членове 3—6 производителят 
декларира във връзка с тяхната 
предвидена употреба, по нива или 
класове, или в описание, 
експлоатационните показатели на 
продукта на производителя, когато той 
се пуска на пазара.

а) определянето на съществените 
характеристики или на граничните нива 
в рамките на специфични групи 
строителни продукти, по отношение на 
които съгласно членове 3—6 
производителят декларира във връзка с 
тяхната предвидена употреба, по нива 
или класове, или в описание, 
експлоатационните показатели на 
продукта на производителя, когато той 
се пуска на пазара.

Or.en

Изменение 166
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Позиция на Съвета
Приложение І – параграф 1 
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Позиция на Съвета Изменение

Строежите като цяло и като отделни 
части трябва да са годни за 
предвидената за тях употреба. При 
условие че е налице нормално 
поддържане, строежите трябва да 
отговарят на тези основни изисквания за 
строежите в продължение на един 
икономически обоснован период на 
експлоатация.

Строежите като цяло и като отделни 
части трябва да са годни за 
предвидената за тях употреба. При 
условие че е налице нормално 
поддържане, строежите трябва да 
отговарят на тези основни изисквания за 
строежите в продължение на един 
икономически обоснован период на 
експлоатация. Определянето на 
съществените характеристики на 
продукта, както и на методите и 
критериите за изследване на 
експлоатационните качества на 
продукта с оглед на основните 
изисквания съгласно това приложение 
се осъществява в техническите 
спецификации.
Като основа за установяване на 
спазване на основните изисквания 
трябва да бъдат използвани, 
доколкото е възможно, 
хармонизирани европейски набори от 
правила (като например 
Еврокодовете).

Or.de

Обосновка

Предложението на Съвета допринася само частично за желаната хармонизация. 
Поради липсата на цялостни унифицирани на европейско равнище правила за 
установяване на спазване съгласно приложение I необходимите за тази цел 
характеристики на продукта и експлоатационни показатели на продукта трябва 
понастоящем да бъдат извлечени от националните правила за доказване на спазване. 
Последицата от това е, че производителя на строителни продукти трябва да взема 
предвид голям брой различни национални параметри и характеристики. Затова вече 
съществуващите Еврокодове трябва да станат неразривна част от настоящия 
регламент.
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Изменение 167
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Приложение І – част 3 – параграф 1 – буква г) 

Позиция на Съвета Изменение

г) изпускане на опасни вещества в 
подземните води, морските води или 
почвата;

г) изпускане на опасни вещества в 
подземните води, езерата, реките, 
морските води или почвата;

Or.en

Изменение 168
Eija-Riitta Korhola

Позиция на Съвета
Приложение І – част 3 – параграф 1 – буква г) 

Позиция на Съвета Изменение

г) изпускане на опасни вещества в 
подземните води, морските води или 
почвата;

г) изпускане на опасни вещества в 
подпочвените води, морските води, 
езерата, речните системи или 
почвата;

Or.en

Изменение 169
Andreas Schwab

Позиция на Съвета
Приложение І – част 7 

Позиция на Съвета Изменение

7. Устойчиво използване на природните 
ресурси

7. Устойчиво използване на природните 
ресурси при строителството

Or.en

Обосновка

Важно е в заглавието да се уточни, че въпросът се разглежда на равнище 
строителството, за да се избегне погрешно разбиране.
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Изменение 170
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Приложение І – част 7 

Позиция на Съвета Изменение

7. Устойчиво използване на природните 
ресурси

7. Устойчиво използване на природните 
ресурси при строителство на сгради и 
благоустройство 

Or.en

Изменение 171
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Приложение І – част 7 – параграф 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

Строежите трябва да са проектирани, 
изпълнени и разрушавани по такъв 
начин, че използването на природните 
ресурси да е устойчиво и да се 
осигурява следното:

Строежите трябва да са проектирани, 
изпълнени и разрушавани по такъв 
начин, че използването на природните 
ресурси да е устойчиво и да се 
осигурява по-специално следното:

Or.en

Изменение 172
Eija-Riitta Korhola

Позиция на Съвета
Приложение І – част 7 – параграф 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

Строежите трябва да са проектирани, 
изпълнени и разрушавани по такъв 
начин, че използването на природните 
ресурси да е устойчиво и да се 
осигурява следното:

Строежите трябва да са проектирани, 
изпълнени и разрушавани по такъв 
начин, че използването на природните 
ресурси да е устойчиво през целия им 
жизнен цикъл и да се осигурява 
следното:
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Or.en

Обосновка

Строителният сектор изразходва до 50% от използваните суровини в Европа и 
генерира 40% от всички генерирани в Европа отпадъци. С оглед отчитане на 
политиката на ЕС относно „устойчивото използване на природните ресурси”, 
определено в Тематичната стратегия на ЕС за устойчиво използване на природните 
ресурси (COM 2005/670), трябва да се гарантира, че екологичните декларации за 
продукти на строителните продукти включват информация относно главната цел на 
ЕС във връзка с устойчивото използване на природните ресурси през жизнения им 
цикъл.

Изменение 173
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Приложение І – част 7 – параграф 1 – буква а) 

Позиция на Съвета Изменение

а) възможност за рециклиране на 
строежите, техните материали и части 
след разрушаване;

а) възможност за повторно използване 
или рециклиране на строежите, техните 
материали и части след разрушаване;

Or.en

Изменение 174
Eija-Riitta Korhola

Позиция на Съвета
Приложение І – част 7 – параграф 1 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

1a. Екологичната информация на 
строителните продукти следва да 
включва най-малко следното:
а) използване на природните ресурси 
(включително разграничаване между 
невъзобновяеми и възобновяеми 
суровини и енергия);
б) въздействие върху околната среда; 
както и
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в) генерирани отпадъци.

Or.en

Обосновка

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), especially interpretation of the content of the point "c" (use of environmentally 
compatible raw and secondary materials in the construction works), and considering that 
Recital 50 is making a very important link between the assesment of the sustainable use of 
natural resources and the environmental information covered by the Environmental Product 
Declaration (EPD) of a construction product, more regulatory guidance shoud be provided in 
the Annex I. In order to take into account the EU policy regarding "sustainable use of natural 
resources" as defined in the EU Thematic Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" 
(COM 2005/670), it must be ensured that EPDs of the construction products include the
relevant infomation on the EU main target in a relation to sustainable use of natural 
resources.

Изменение 175
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Позиция на Съвета
Приложение ІІ – част 5 – заглавие 

Позиция на Съвета Изменение

5. Участие на Комисията 5. Участие на Комисията и на 
производителя

Or.de

Обосновка

Също и производителите трябва да са в състояние да вземат участие.

Изменение 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Приложение ІІ – част 5 – параграф 1 



PE450.931v01-00 82/85 AM\835714BG.doc

BG

Позиция на Съвета Изменение

Представител на Комисията може да 
участва като наблюдател на всички 
етапи на изпълнение на работната 
програма.

Представител на Комисията и 
представител на производителя 
могат да участват като наблюдатели
на всички етапи на изпълнение на 
работната програма.

Or.de

Обосновка

Също и производителите трябва да са в състояние да вземат участие.

Изменение 177
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Приложение ІІ – част 7 – параграф 1 – буква в) 

Позиция на Съвета Изменение

в) изпраща копие на Комисията в) изпраща копие на Комисията след 
консултация с комитета съгласно 
член 64.

Or.en

Изменение 178
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Приложение ІІ – част 7 – параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

Ако в рамките на 15 работни дни от 
получаването Комисията информира 
организацията на ОТО за своите 
забележки по проекта на Европейски 
документ за оценяване, организацията 
на ОТО изменя съответно проекта и 
изпраща екземпляр от приетия 
Европейски документ за оценяване на 

Ако в рамките на 15 работни дни от 
получаването Комисията информира 
организацията на ОТО за своите 
забележки по копието на Европейски 
документ за оценяване, организацията 
на ОТО извършва проверка на 
забележките и изпраща екземпляр от 
изменения или неизменен Европейски 
документ за оценяване на 
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производителя и на Комисията. производителя и на Комисията.

Or.de

Обосновка

Формулировката е подвеждаща, тъй като проектът вече е бил приет с буква б) и 
поради това вече не става за проект. Освен това опитът за оказване на влияние от 
страна на Комисията, който очевидно следва да води винаги до изменение, не е 
приемлив в този вид.

Изменение 179
Heide Rühle

Позиция на Съвета
Приложение ІІІ – част 7 – параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

Ако в рамките на 15 работни дни от 
получаването Комисията информира 
организацията на ОТО за своите 
забележки по проекта на Европейски 
документ за оценяване, организацията 
на ОТО изменя съответно проекта и 
изпраща екземпляр от приетия 
Европейски документ за оценяване на 
производителя и на Комисията.

Ако в рамките на 15 работни дни от 
получаването Комисията информира 
организацията на ОТО за своите 
забележки по проекта на Европейски 
документ за оценяване, организацията 
на ОТО отново разглежда проекта, 
като отчита въпросните забележки,
и изпраща екземпляр от приетия 
Европейски документ за оценяване на 
производителя и на Комисията.

Or.en

Изменение 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Позиция на Съвета
Приложение ІІІ – заглавие

Позиция на Съвета Изменение

Декларация за експлоатационни 
показатели № ...................

заличава се

Or.de
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Обосновка

Не е ясно защо трябва да има още един допълнителен номер освен идентификационния 
код, посочен в 1.

Изменение 181
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Приложение ІІІ – точка 3 – подточка а) 

Позиция на Съвета Изменение

а) датирано позоваване на 
съответстващия хармонизиран стандарт 
и, когато е подходящо, референтния 
номер на използваната специфична 
техническа документация;

а) датирано позоваване на 
съответстващия хармонизиран стандарт 
и, когато е подходящо, референтния 
номер на документацията, използвана 
за целите, посочени в членове 36 до 38;

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Изменение 182
Mitro Repo

Позиция на Съвета
Приложение ІІІ – точка 3 – алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Когато съгласно членове 37 или 38 е 
била използвана специфична 
техническа документация, 

Когато има позоваване на член 37 или 
на член 38, изискванията, на които 
отговаря продуктът:
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изискванията, на които отговаря 
продукта:

Or.en

Обосновка

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Изменение 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Позиция на Съвета
Приложение V – Член 1.1 – буква б) – подточка iv) 

Позиция на Съвета Изменение

iv) контролно изпитване на проби, взети 
преди пускането на продукта на пазара.

iv) споразумение с производителя за 
контролно изпитване на проби, взети 
след пускането на продукта на пазара.

Or.pl

Обосновка

Контролното изпитване на продукт преди пускането на пазара няма смисъл, тъй 
като изпитването на типа (което е много по-всеобхватно от контролното 
изпитване) вече се провежда на този етап, а освен това пробите за всяко изпитване 
преди пускането на пазара се предоставят от производителя, който по всяка 
вероятност би предоставил продукт със заявените характеристики. Контролното 
изпитване на проби следва да се провежда върху продукти, които вече се предлагат 
на пазара.


