
AM\835714CS.doc PE450.931v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2008/0098(COD)

19. 10. 2010

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
50 - 183

Návrh doporučení pro druhé čtení
Catherine Stihler
(PE448.894v03-00)

Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Postoj Rady v prvním čtení
(10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))



PE450.931v01-00 2/77 AM\835714CS.doc

CS

AM_Com_LegRecomm



AM\835714CS.doc 3/77 PE450.931v01-00

CS

Pozměňovací návrh 50
Cristian Silviu Buşoi

Postoj Rady
Bod odůvodnění 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(5) V některých případech ustanovení 
pro zamýšlené použití stavebního výrobku 
v členském státě, jejichž cílem je splnění 
základních požadavků na stavby, stanoví 
základní charakteristiky, jejichž vlastnosti 
by měly být uvedeny v prohlášení.

(5) V některých případech ustanovení 
pro zamýšlené způsoby použití stavebního 
výrobku v členském státě, jejichž cílem je 
splnění základních požadavků na stavby, 
stanoví základní charakteristiky, jejichž 
vlastnosti by měly být uvedeny 
v prohlášení.

Or.en

Odůvodnění

V souladu s předpisy v této oblasti a ustanoveními v celém textu je v tomto případě nutné 
uvést, že se může jednat o různé způsoby použití.

Pozměňovací návrh 51
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Postoj Rady
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(8a) Činnost stavebních společností by 
neměla podléhat stávajícímu nařízení.
V případě budování staveb se jedná 
o poskytování služby, nikoli o uvádění 
výrobku na trh ze strany výrobce. Stavební 
podnikatelská činnost představuje 
v jednotlivých případech také zvláštní 
zhotovení jednotlivých částí stavby, které 
stavební společnost následně zabuduje 
do stavby.

Or.de
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Odůvodnění

Nové nařízení by mělo s konečnou platností jasně stanovit, že se na stavební společnosti, které 
vyrábějí jednotlivé stavební prvky předem na staveništi, resp. mimo něj, toto nařízení 
nevztahuje. Nařízení stanovuje podmínky pro uvádění či dodávání stavebních výrobků na trh.
Zabudovávání stavebních výrobků do stavby není předmětem tohoto nařízení.

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

Postoj Rady
Bod odůvodnění 15

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(15) Mezní úrovně stanovené Komisí podle 
tohoto nařízení by měly být, s ohledem 
na ustanovení v členských státech, obecně 
uznávanými hodnotami pro základní 
charakteristiky příslušného stavebního 
výrobku.

(15) Mezní úrovně, které Komise podle 
tohoto nařízení stanovila pro základní 
charakteristiky příslušného stavebního 
výrobku, by měly ve smyslu článku 114 
Smlouvy o fungování EU zajistit větší 
míru ochrany.

Or.de

Odůvodnění

Stanovení prahové úrovně lze provést z technických i regulačních důvodů (viz 16. bod 
odůvodnění). Pokud k jejímu stanovení dochází z regulační důvodů, je účelem tohoto kroku 
zajistit ochranu obecných zájmů uvedených v článku 114 – zdraví, bezpečnosti, životního 
prostředí a spotřebitelů. Základem tedy není „obecné uznání“, ale snaha o vysokou míru 
ochrany uvedená v článku 114.

Pozměňovací návrh 53
Emma McClarkin

Postoj Rady
Bod odůvodnění 24

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(24) Bylo by užitečné, aby v prohlášení 
o vlastnostech byly uvedeny rovněž 
informace o obsahu nebezpečných látek 
s cílem zlepšit možnosti pro udržitelnou 
výstavbu a usnadnit rozvoj výrobků 

(24) V prohlášení o vlastnostech by měly 
být uvedeny rovněž informace o obsahu 
nebezpečných látek s cílem zlepšit 
možnosti pro udržitelnou výstavbu 
a usnadnit rozvoj výrobků šetrným 
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šetrným k životnímu prostředí. Tímto 
nařízením nejsou dotčena práva 
a povinnosti členských států plynoucí 
z dalších právních nástrojů Unie, které 
se vztahují na nebezpečné látky, zejména 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění 
biocidních přípravků na trh7, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky8, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č.1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek (REACH), 
o zřízení Evropské agentury pro chemické 
látky9, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES ze dne 
19. listopadu 2008 o odpadech10 a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 
o klasifikaci, označování a balení látek 
a směsí11.

k životnímu prostředí. Tímto nařízením 
nejsou dotčena práva a povinnosti 
členských států plynoucí z dalších právních 
nástrojů Unie, které se vztahují na 
nebezpečné látky, zejména směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES 
ze dne 16. února 1998 o uvádění 
biocidních přípravků na trh7, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky8, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č.1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek (REACH), 
o zřízení Evropské agentury pro chemické 
látky9, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES ze dne 
19. listopadu 2008 o odpadech10 a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 
o klasifikaci, označování a balení látek 
a směsí11.

Or.en

Pozměňovací návrh 54
Heide Rühle

Postoj Rady
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(24a) Prohlášení o vlastnostech by mohlo 
mít stejné číslo, jako je referenční číslo 
podle typu výrobku.

Or.en

Pozměňovací návrh 55
Emma McClarkin

Postoj Rady
Bod odůvodnění 31
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

(31) Označení CE by mělo být jediným 
označením osvědčujícím shodu stavebního 
výrobku s vlastnostmi uvedenými 
v prohlášení a soulad s příslušnými 
požadavky souvisejícími s harmonizačními 
právními předpisy Unie. Je však možné 
použít jiná označení, pokud umožní zlepšit 
ochranu uživatelů stavebních výrobků 
a nevztahují se na ně harmonizační právní 
předpisy Unie.

(31) Označení CE by mělo být jediným 
označením osvědčujícím shodu stavebního 
výrobku s vlastnostmi uvedenými 
v prohlášení a soulad s příslušnými 
požadavky souvisejícími s harmonizačními 
právními předpisy Unie. Je však možné 
použít jiná označení, pokud umožní zlepšit 
ochranu uživatelů stavebních výrobků 
a nevztahují se na ně harmonizační právní 
předpisy Unie. Tato jiná označení 
nepředstavují u výrobků nesoucích 
označení CE, které jsou součástí 
konečného výrobku, v jehož případě se 
usiluje o další dobrovolné označování, 
další certifikaci.

Or.en

Odůvodnění

Toto ustanovení je nutné k tomu, aby bylo zajištěno, že označení CE bude nadřazeno všem 
dalším označením.

Pozměňovací návrh 56
Emma McClarkin

Postoj Rady
Bod odůvodnění 34

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(34) Výrobci mohou použít zjednodušené 
postupy tím, že použijí dokumentaci 
ve formátu, který si vyberou, za podmínek 
stanovených v příslušné harmonizované 
normě.

(34) Výrobci mohou použít zjednodušené 
postupy tím, že použijí dokumentaci 
ve formátu, který si vyberou, případně 
za podmínek stanovených v příslušné 
harmonizované technické specifikaci.

Or.en

Odůvodnění

Ve zjednodušených postupech (kapitola VI) se hovoří o harmonizovaných technických 
specifikacích (viz čl. 36 odst. 1 písm. a) a c)) a harmonizovaných normách (čl. 36 odst. 1 
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písm. b), články 37 a 38), „podmínky“ uvedené o tomto bodě odůvodnění tedy nemají či 
nemusejí mít všechny normy.

Pozměňovací návrh 57
Emma McClarkin

Postoj Rady
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(36a) Popisnou definici „nesériového 
postupu“ u různých stavebních výrobků, 
na něž se vztahuje toto nařízení, by měly 
stanovit příslušné technické výbory CEN.

Or.en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že nebude docházet ke zneužívání výjimek z povinného označování CE, 
které by vedlo k umělé fragmentaci vnitřního trhu, je nutné poskytnout konkrétní vysvětlení 
definice „nesériového postupu“. Vzhledem k široké škále nejrůznějších stavebních výrobků by 
tyto popisné definice měly stanovit příslušné technické výbory v rámci CEN.

Pozměňovací návrh 58
Heide Rühle

Postoj Rady
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(36a) Popisnou definici „nesériového 
postupu“ u různých stavebních výrobků, 
na něž se vztahuje toto nařízení, by měly 
stanovit příslušné technické výbory CEN.

Or.en
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Pozměňovací návrh 59
Eija-Riitta Korhola

Postoj Rady
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(36a) Popisnou definici „nesériového 
postupu“ u různých stavebních výrobků, 
na něž se vztahuje toto nařízení, by měly 
stanovit příslušné technické výbory CEN.

Or.en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že nebude docházet ke zneužívání výjimek z povinného označování CE, 
které by vedlo k umělé fragmentaci vnitřního trhu, je nutné poskytnout konkrétní vysvětlení 
definice „nesériového postupu“. Vzhledem k široké škále nejrůznějších stavebních výrobků by 
tyto popisné definice měly stanovit příslušné technické výbory v rámci CEN, které jsou 
schopny přihlédnout ke specifičnosti různých stavebních výrobků.

Pozměňovací návrh 60
Cristian Silviu Buşoi

Postoj Rady
Bod odůvodnění 37

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(37) Všechny hospodářské subjekty 
zapojené do dodavatelského 
a distribučního řetězce by měly přijmout 
vhodná opatření pro zabezpečení toho, 
aby dodávaly na trh pouze stavební 
výrobky, které splňují požadavky tohoto 
nařízení s cílem zajistit vlastnosti 
stavebních výrobků a splnit základní 
požadavky na stavby. Zejména dovozci 
a distributoři stavebních výrobků by měli 
být seznámeni se základními 
charakteristikami, pro které existují 
předpisy na trhu Unie, a zvláštní
požadavky v členských státech ohledně 
základních požadavků na stavby, a měli by 
tyto znalosti využívat při svých obchodních

(37) Všechny hospodářské subjekty 
zapojené do dodavatelského 
a distribučního řetězce by měly přijmout 
vhodná opatření pro zabezpečení toho, 
aby dodávaly na trh pouze stavební 
výrobky, které splňují požadavky tohoto 
nařízení s cílem zajistit vlastnosti 
stavebních výrobků a splnit základní 
požadavky na stavby. Zejména dovozci 
a distributoři stavebních výrobků by měli 
být seznámeni se základními 
charakteristikami, pro které existují 
předpisy na trhu Unie, a se zvláštními
požadavky v členských státech ohledně 
základních požadavků na stavby a měli by 
tyto znalosti využívat při svých obchodních 
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transakcích. transakcích s cílem minimalizovat výskyt 
neúmyslného nesouladu mezi stavebními 
výrobky a jejich prohlášeními 
o vlastnostech a omezit materiální ztráty.

Or.en

Odůvodnění

Toto ustanovení vede k preventivním opatřením na úrovni hospodářských subjektů, aby 
docházelo k co nejmenšímu výskytu nesouladu mezi stavebními výrobky a jejich prohlášeními 
o vlastnostech a nutnosti přijímat opatření na úrovni dohledu nad trhem. Hospodářské 
subjekty jako odpovědné právnické osoby se vyhnou veškerým ztrátám spojeným s jejich 
obchodními transakcemi, a zejména pomohou malým a středním podnikům splnit požadavky, 
a to rentabilním způsobem.

Pozměňovací návrh 61
Emma McClarkin

Postoj Rady
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(46a) Komise by v tomto smyslu měla 
do vhodného data schválit akt v přenesené 
pravomoci, v němž by byly stanoveny 
podmínky používání internetových stránek 
k poskytování obsahu prohlášení 
o vlastnostech. Mezitím by mělo být 
používání internetových stránek povoleno 
v souladu se stávající praxí.

Or.en

Odůvodnění

Možnost poskytovat obsah prohlášení o vlastnostech prostřednictvím internetových stránek 
se již využívá v mnoha průmyslových odvětvích. Bez této možnosti by výrobci museli 
ke každému prodanému výrobku přikládat samostatný dokument, což představuje dodatečné 
náklady a zátěž, aniž by to přinášelo nějaké výhody. Časová lhůta pro přijetí aktu v přenesené 
pravomoci by měla být stanovena po konzultaci s Parlamentem.
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Pozměňovací návrh 62
Heide Rühle

Postoj Rady
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(46a) Komise by v tomto smyslu měla 
do (data) schválit akt v přenesené 
pravomoci, v němž by byly stanoveny 
podmínky používání internetových stránek 
k poskytování obsahu prohlášení 
o vlastnostech. Mezitím by mělo být 
používání internetových stránek povoleno 
v souladu se stávající praxí.

Or.en

Pozměňovací návrh 63
Heide Rühle

Postoj Rady
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(49a) Aby bylo možné splnit cíle Unie 
spojené se změnou klimatu, je důležité mít 
možnost zakomponovat určité materiály 
vzniklé demolicí do životního cyklu 
nových materiálů na základě 
opakovaného použití či recyklace a každý 
členský stát by měl vytvořit akční plán, 
v němž by bylo podrobně stanoveno, 
jakým způsobem bude propagovat 
opakované používání a recyklaci 
materiálů ve stavebnictví.

Or.en

Pozměňovací návrh 64
Eija-Riitta Korhola

Postoj Rady
Bod odůvodnění 50



AM\835714CS.doc 11/77 PE450.931v01-00

CS

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(50) Pro posuzování udržitelného využití 
zdrojů a dopadu staveb na životní prostředí 
by se měla používat, jsou-li k dispozici, 
environmentální prohlášení o výrobku.

(50) Pro posuzování udržitelného využití 
přírodních zdrojů a dopadu staveb 
na životní prostředí by se měla používat, 
jsou-li k dispozici, evropská 
standardizovaná environmentální 
prohlášení o výrobku. S cílem sledovat 
hlavní cíl sdělení Komise ze dne 
21. prosince 2005 s názvem „Tematická 
strategie pro udržitelné využívání 
přírodních zdrojů“ by měly být 
v ekologických prohlášeních o výrobcích 
uvedeny alespoň tyto informace:
- využívání přírodních zdrojů (včetně 
rozlišení mezi neobnovitelnými 
a obnovitelnými materiály 
a energetickými zdroji);
- výsledný vliv na životní prostředí a
- vytvořený odpad.

Or.en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 65
Heide Rühle

Postoj Rady
Bod odůvodnění 50 a (nový)
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

(50a) Pokud je to možné, měla by být 
vytvořena harmonizovaná evropská 
pravidla pro hodnocení základních 
požadavků v souladu s přílohou I. Komise 
by kromě toho měla v souladu s tímto 
nařízením přepracovat stávající popisné 
dokumenty týkající se základních 
požadavků stanovených v části 1 až 6 
přílohy I. Měl by být vytvořen dodatečný 
popisný dokument, v němž by byly 
podrobně uvedeny základní požadavky 
stanovené v části 7 přílohy I, které by 
tvořily základ zmocnění poskytnutých 
výboru CEN.

Or.en

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

Postoj Rady
Bod odůvodnění 50 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(50 a) Za účelem prokázání splnění 
základních požadavků podle přílohy I by 
se měly pokud možno stanovit jednotné 
evropské předpisy.

Or.de

Odůvodnění

Navržené doplněné znění právního předpisu je výsledkem harmonizace, která je všeobecným 
cílem plánovaného nařízení. Toto doplnění je nutné, abychom se vyhnuli nebezpečí 
deharmonizace.
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Pozměňovací návrh 67
Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví podmínky 
pro uvádění a dodávání stavebních výrobků 
na trh stanovením harmonizovaných 
pravidel pro vyjádření vlastností 
stavebních výrobků ve vztahu k jejich 
základním charakteristikám a pro 
používání označení CE u těchto výrobků.

Toto nařízení stanoví podmínky 
pro uvádění a dodávání stavebních výrobků 
na trh stanovením harmonizovaných 
pravidel pro vyjádření vlastností 
stavebních výrobků ve vztahu k jejich 
základním charakteristikám a pro 
používání označení CE u těchto výrobků.

V případě, že se na základní 
charakteristiky stavebních výrobků, pokud 
jde o základní požadavky na stavby 
uvedené v příloze I, zcela nebo částečně 
vztahují jiné právní předpisy Unie, toto 
nařízení se na daný stavební výrobek, 
pokud jde o tyto charakteristiky, 
nevztahuje, a to ode dne, kdy začaly být 
uplatňovány tyto jiné právní předpisy.

Or.en

Pozměňovací návrh 68
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. „stavebním výrobkem“ výrobek nebo 
sestava, které jsou vyrobeny nebo uvedeny 
na trh za účelem trvalého zabudování 
do stavby nebo její části takovým 
způsobem, že odstranění výrobku změní 
vlastnost stavby s ohledem na základní 
požadavky na stavby;

1. „stavebním výrobkem“ výrobek nebo 
sestava, které jsou vyrobeny nebo uvedeny 
na trh za účelem trvalého zabudování 
do stavby nebo její části a v jejichž případě 
vlastnosti výrobku změní vlastnost stavby 
s ohledem na základní požadavky 
na stavby;

Or.en
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Odůvodnění

Lingvistická změna.

Pozměňovací návrh 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

11 a. „inovativním výrobkem“ se rozumí 
nové či novátorské materiálové, technické 
či technologické řešení, pro které není 
stanovena harmonizovaná norma;

Or.pl

Odůvodnění

Vydávání evropského technického schválení je nutné omezit na nové / novátorské výrobky.

Pozměňovací návrh 70
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Postoj Rady Pozměňovací návrh

15. „specifickou technickou 
dokumentací“ dokumentace prokazující, 
že metody v rámci příslušného systému 
pro posuzování a ověřování stálosti 
vlastností byly nahrazeny jinými 
metodami, pokud jsou výsledky získané 
těmito jinými metodami rovnocenné 
s výsledky získanými zkušebními 
metodami příslušných harmonizovaných 
norem;

vypouští se

Or.en
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Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.

Pozměňovací návrh 71
Lara Comi

Postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Postoj Rady Pozměňovací návrh

15. „specifickou technickou dokumentací“ 
dokumentace prokazující, že metody 
v rámci příslušného systému pro 
posuzování a ověřování stálosti vlastností 
byly nahrazeny jinými metodami, pokud 
jsou výsledky získané těmito jinými 
metodami rovnocenné s výsledky 
získanými zkušebními metodami 
příslušných harmonizovaných norem;

15. „specifickou technickou dokumentací“ 
dokumentace prokazující, že výrobce splnil 
určité podmínky a držel se určitých 
postupů, které vedly ke splnění těchto 
podmínek;

Or.en

Pozměňovací návrh 72
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Postoj Rady Pozměňovací návrh

15. „specifickou technickou dokumentací“ 
dokumentace prokazující, že metody 
v rámci příslušného systému pro 
posuzování a ověřování stálosti vlastností 
byly nahrazeny jinými metodami, pokud 

15. „specifickou technickou dokumentací“ 
dokumentace prokazující, že výrobce splnil 
určité podmínky a držel se určitých 
postupů, které vedly ke splnění těchto 
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jsou výsledky získané těmito jinými 
metodami rovnocenné s výsledky 
získanými zkušebními metodami 
příslušných harmonizovaných norem;

podmínek;

Or.en

Odůvodnění

Je nutné upřesnit tuto definici, tak aby odpovídala příslušným bodům odůvodnění a článkům 
36 až 38 týkajícím se zjednodušených postupů a využívání STD. Aby se totiž STD stala 
užitečnou a mohla se používat, musí být její definice co nejširší a musí být uzpůsobena různým 
způsobům využití a případům, s nimiž se výrobce při vypracovávání STD setká.

Pozměňovací návrh 73
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 2 – bod 15

Postoj Rady Pozměňovací návrh

15. „specifickou technickou dokumentací“ 
dokumentace prokazující, že metody
v rámci příslušného systému 
pro posuzování a ověřování stálosti 
vlastností byly nahrazeny jinými 
metodami, pokud jsou výsledky získané 
těmito jinými metodami rovnocenné 
s výsledky získanými zkušebními 
metodami příslušných harmonizovaných 
norem;

15. „specifickou technickou dokumentací“ 
dokumentace prokazující, jakými dalšími 
metodami byly nahrazeny metody v rámci 
příslušného systému pro posuzování 
a ověřování stálosti vlastností uvedené 
v rámci harmonizovaných technických 
specifikací;

Or.de

Odůvodnění

Komise ve svém stanovisku ke společnému postoji Rady správně poukázala na určitou 
nejednotnost ustanovení o specifické technické dokumentaci. Pozměňovací návrh by měl tuto 
nejednotnost odstranit a zajistit, aby produkty deklarované pomocí specifické technické 
dokumentace byly rovnocenné produktům se značkou CE.
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Pozměňovací návrh 74
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Vztahuje-li se na stavební výrobek 
harmonizovaná norma nebo pro něj bylo 
vydáno evropské technické posouzení, 
výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh 
prohlášení o vlastnostech.

1. Vztahuje-li se na stavební výrobek 
harmonizovaná norma nebo pro něj byl 
vydán evropský dokument pro posuzování, 
výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh 
prohlášení o vlastnostech.

Or.de

Odůvodnění

Cílem navrhované změny je dosáhnout větší transparentnosti technických předpisů a jejich 
lepšího technického uplatnění.

Pozměňovací návrh 75
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Vztahuje-li se na stavební výrobek 
harmonizovaná norma nebo pro něj bylo 
vydáno evropské technické posouzení, 
výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh 
prohlášení o vlastnostech.

1. Odpovídá-li stavební výrobek 
harmonizované normě nebo pro něj bylo 
vydáno evropské technické posouzení, 
výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh 
prohlášení o vlastnostech.

Or.en

Odůvodnění

Formální úprava.



PE450.931v01-00 18/77 AM\835714CS.doc

CS

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

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Vztahuje-li se na stavební výrobek 
harmonizovaná norma nebo pro něj bylo 
vydáno evropské technické posouzení, 
budou informace v jakékoliv formě o jeho 
vlastnostech ve vztahu k základním 
charakteristikám, jak je vymezeno 
v příslušných technických specifikacích, 
poskytnuty pouze tehdy, jsou-li zahrnuty 
a blíže určeny v prohlášení o vlastnostech.

2. Vztahuje-li se na stavební výrobek 
harmonizovaná norma nebo pro něj byl 
vydán evropský dokument pro posuzování, 
budou informace v jakékoliv formě o jeho 
vlastnostech ve vztahu k základním 
charakteristikám, jak je vymezeno 
v příslušných technických specifikacích, 
poskytnuty pouze tehdy, jsou-li zahrnuty 
a blíže určeny v prohlášení o vlastnostech.

Or.de

Odůvodnění

Cílem navrhované změny je dosáhnout větší transparentnosti technických předpisů a jejich 
lepšího technického uplatnění.

Pozměňovací návrh 77
Cristian Silviu Buşoi

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Vztahuje-li se na stavební výrobek
harmonizovaná norma nebo pro něj bylo 
vydáno evropské technické posouzení, 
budou informace v jakékoliv formě o jeho 
vlastnostech ve vztahu k základním 
charakteristikám, jak je vymezeno 
v příslušných technických specifikacích, 
poskytnuty pouze tehdy, jsou-li zahrnuty 
a blíže určeny v prohlášení o vlastnostech.

2. Při uvádění stavebního výrobku, 
na nějž se vztahuje harmonizovaná norma 
nebo pro něj bylo vydáno evropské 
technické posouzení, na trh vypracuje 
výrobce prohlášení o vlastnostech.

Or.en
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Odůvodnění

Je vhodnější zdůraznit v tomto pořadí, že prohlášení vypracovává výrobce, pouze pokud uvádí 
výrobek na trh a pokud se na tento výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo pro něj bylo 
vydáno evropské technické posouzení.

Pozměňovací návrh 78
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Vztahuje-li se na stavební výrobek 
harmonizovaná norma nebo pro něj bylo 
vydáno evropské technické posouzení, 
budou informace v jakékoliv formě o jeho 
vlastnostech ve vztahu k základním 
charakteristikám, jak je vymezeno 
v příslušných technických specifikacích, 
poskytnuty pouze tehdy, jsou-li zahrnuty 
a blíže určeny v prohlášení o vlastnostech.

2. Odpovídá-li stavební výrobek 
harmonizované normě nebo pro něj bylo 
vydáno evropské technické posouzení, 
budou informace v jakékoliv formě o jeho 
vlastnostech ve vztahu k základním 
charakteristikám, jak je vymezeno 
v příslušných technických specifikacích, 
poskytnuty pouze tehdy, jsou-li zahrnuty 
a blíže určeny v prohlášení o vlastnostech.

Or.en

Odůvodnění

Technická úprava.

Pozměňovací návrh 79
Lara Comi

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Výrobce mající v úmyslu uvést výrobek 
na trh může odchylně od čl. 4 odst. 1 
a při neexistenci předpisů Unie nebo 
vnitrostátních předpisů vyžadujících 
prohlášení o základních 
charakteristikách, upustit při uvedení 
stavebního výrobku, na který se vztahuje 

Výrobce může odchylně od čl. 4 odst. 1 
upustit při uvedení stavebního výrobku, 
na který se vztahuje harmonizovaná norma, 
na trh od vypracování prohlášení 
o vlastnostech, pokud:
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harmonizovaná norma, na trh 
od vypracování prohlášení o vlastnostech, 
pokud:

Or.en

Pozměňovací návrh 80
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Výrobce mající v úmyslu uvést výrobek 
na trh může odchylně od čl. 4 odst. 1 
a při neexistenci předpisů Unie nebo 
vnitrostátních předpisů vyžadujících 
prohlášení o základních 
charakteristikách, upustit při uvedení 
stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma, na trh od 
vypracování prohlášení o vlastnostech, 
pokud:

Výrobce může odchylně od čl. 4 odst. 1 
upustit při uvedení stavebního výrobku, 
na který se vztahuje harmonizovaná norma, 
na trh od vypracování prohlášení 
o vlastnostech, pokud:

Or.en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný, aby bylo možné plně využívat následující tři případy 
výjimek. Pro některé typy individuálních, historicky významných a uměleckých stavebních 
výrobků, které vyrábějí řemeslníci, jsou tyto výjimky z označování CE naprosto zásadní.
U těchto výrobků neexistuje vzhledem k jejich jedinečnosti a zanedbatelnému vlivu na trh 
ekonomická ani technická potřeba je opatřit označením CE, a tudíž je také kvůli tomuto 
označení testovat.

Pozměňovací návrh 81
Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Výrobce mající v úmyslu uvést výrobek Výrobce může odchylně od čl. 4 odst. 1 
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na trh může odchylně od čl. 4 odst. 1 
a při neexistenci předpisů Unie nebo 
vnitrostátních předpisů vyžadujících 
prohlášení o základních charakteristikách, 
upustit při uvedení stavebního výrobku, 
na který se vztahuje harmonizovaná norma, 
na trh od vypracování prohlášení 
o vlastnostech, pokud:

a při neexistenci evropských nebo 
vnitrostátních ustanovení vyžadujících 
prohlášení o základních charakteristikách 
upustit při uvedení výrobku na trh 
od vypracování prohlášení o vlastnostech
v případě, že se tyto výrobku budou 
používat, pokud:

Or.en

Pozměňovací návrh 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Výrobce mající v úmyslu uvést výrobek 
na trh může odchylně od čl. 4 odst. 1 
a při neexistenci předpisů Unie nebo 
vnitrostátních předpisů vyžadujících 
prohlášení o základních charakteristikách, 
upustit při uvedení stavebního výrobku, 
na který se vztahuje harmonizovaná 
norma, na trh od vypracování prohlášení 
o vlastnostech, pokud:

Výrobce mající v úmyslu uvést výrobek 
na trh může odchylně od čl. 4 odst. 1 
a při neexistenci předpisů Unie nebo 
vnitrostátních předpisů vyžadujících 
prohlášení o základních charakteristikách, 
upustit od vypracování prohlášení 
o vlastnostech, pokud vytvoření tohoto 
prohlášení nevyžadují právní předpisy 
členských států:

Or.pl

Odůvodnění

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 
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.
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Pozměňovací návrh 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) je stavební výrobek vyroben jednotlivě 
nebo nesériově na zakázku na zvláštní 
objednávku a je nainstalován do jedné 
konkrétní stavby výrobcem, který je 
odpovědný za bezpečné zabudování 
výrobku do stavby, v souladu 
s příslušnými vnitrostátními předpisy, 
a na odpovědnost osob odpovědných podle 
příslušných vnitrostátních předpisů 
za bezpečné provedení prací;

vypouští se

Or.pl

Odůvodnění

Změna je důsledkem změn uvedených v čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh 84
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) je stavební výrobek vyroben jednotlivě 
nebo nesériově na zakázku na zvláštní 
objednávku a je nainstalován do jedné 
konkrétní stavby výrobcem, který je 
odpovědný za bezpečné zabudování 
výrobku do stavby, v souladu 
s příslušnými vnitrostátními předpisy, 
a na odpovědnost osob odpovědných podle 
příslušných vnitrostátních předpisů 
za bezpečné provedení prací;

a) je stavební výrobek vyroben jednotlivě 
nebo nesériově na zakázku na zvláštní 
objednávku pro jednu konkrétní stavbu;

Or.de
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Odůvodnění

Jedná se o chybnou formulaci. V případě firem, které do staveb montují stavební produkty, 
se vždy jedná o stavební společnosti, nikdy o výrobce. Stavební společnosti nejsou předmětem 
tohoto nařízení, a nemusejí být proto vyňaty z článku 5. Nařízení se vztahuje na výrobce 
a stanovuje podmínky pro uvádění či dodávání stavebních výrobků na trh. Znění Rady vede 
k nesprávné interpretaci předmětu nařízení.

Pozměňovací návrh 85
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) stavební výrobek je vyroben 
na staveništi za účelem jeho zabudování 
do příslušné stavby v souladu 
s příslušnými vnitrostátními předpisy 
a na odpovědnost osob odpovědných podle 
příslušných vnitrostátních předpisů 
za bezpečné provedení staveb; nebo

vypouští se

Or.de

Odůvodnění

Článek 5 písm. b) je součástí čl. 5 písm. a). Jedná se o individuální výrobu, místo přitom 
nehraje žádnou roli.

Pozměňovací návrh 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) stavební výrobek je vyroben 
na staveništi za účelem jeho zabudování 
do příslušné stavby v souladu 
s příslušnými vnitrostátními předpisy 
a na odpovědnost osob odpovědných podle 
příslušných vnitrostátních předpisů 

vypouští se
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za bezpečné provedení staveb; nebo

Or.pl

Odůvodnění

Změna je důsledkem změn uvedených v čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) je stavební výrobek vyroben tradičním 
způsobem a neprůmyslovým postupem pro 
odpovídající renovaci staveb oficiálně 
chráněných jako součást vymezeného 
prostředí nebo z důvodu zvláštní 
architektonické nebo historické hodnoty 
v souladu s příslušnými vnitrostátními 
předpisy.

vypouští se

Or.pl

Odůvodnění

Změna je důsledkem změn uvedených v čl. 5 odst. 1.

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

Postoj Rady
Článek 5 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) je stavební výrobek vyroben tradičním
způsobem a neprůmyslovým postupem 
pro odpovídající renovaci staveb oficiálně 
chráněných jako součást vymezeného 
prostředí nebo z důvodu zvláštní 
architektonické nebo historické hodnoty 

c) je stavební výrobek vyroben způsobem, 
který je v souladu s podmínkami 
památkové péče, a neprůmyslovým 
postupem pro odpovídající renovaci staveb 
oficiálně chráněných jako součást 
vymezeného prostředí nebo z důvodu 
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v souladu s příslušnými vnitrostátními 
předpisy.

zvláštní architektonické nebo historické 
hodnoty v souladu s příslušnými 
vnitrostátními předpisy.

Or.de

Odůvodnění

Rozhodující je správný postup, pokud jde o ochranu památek. Omezení na „tradiční“ způsoby 
je zejména s ohledem na moderní památky, které spadají pod památkovou péči, zavádějící 
a nesprávné.

Pozměňovací návrh 89
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) je stavební výrobek vyroben tradičním 
způsobem a neprůmyslovým postupem 
pro odpovídající renovaci staveb oficiálně 
chráněných jako součást vymezeného 
prostředí nebo z důvodu zvláštní 
architektonické nebo historické hodnoty 
v souladu s příslušnými vnitrostátními 
předpisy.

c) je stavební výrobek vyroben tradičním 
způsobem a neprůmyslovým postupem, 
zejména pro odpovídající renovaci staveb 
oficiálně chráněných jako součást 
vymezeného prostředí nebo z důvodu 
zvláštní architektonické nebo historické 
hodnoty v souladu s příslušnými 
vnitrostátními předpisy.

Or.en

Odůvodnění

Renovaci úředně chráněných budov nebo míst je nutné použít pouze jako příklad tradičních 
výrobků vyrobených neprůmyslovým způsobem.

Pozměňovací návrh 90
Lara Comi

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) je stavební výrobek vyroben tradičním c) je stavební výrobek vyroben tradičním 
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způsobem a neprůmyslovým postupem 
pro odpovídající renovaci staveb oficiálně 
chráněných jako součást vymezeného 
prostředí nebo z důvodu zvláštní 
architektonické nebo historické hodnoty 
v souladu s příslušnými vnitrostátními 
předpisy.

způsobem a neprůmyslovým postupem, 
zejména pro odpovídající renovaci staveb 
oficiálně chráněných jako součást 
vymezeného prostředí nebo z důvodu 
zvláštní architektonické nebo historické 
hodnoty v souladu s příslušnými 
vnitrostátními předpisy.

Or.en

Pozměňovací návrh 91
Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) referenční číslo a datum vydání 
harmonizované normy nebo evropské 
technické posouzení, které bylo použito 
pro posouzení každé základní 
charakteristiky;

c) referenční číslo, název a datum vydání 
harmonizované normy nebo evropské 
technické posouzení, které bylo použito 
pro posouzení každé základní 
charakteristiky;

Or.en

Pozměňovací návrh 92
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 2 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) případně referenční číslo použité 
specifické technické dokumentace
a požadavky, o nichž výrobce prohlašuje, 
že je výrobek splňuje.

d) případně referenční číslo dokumentace
použité k účelům uvedeným v článcích 36 
až 38 a požadavky, o nichž výrobce 
prohlašuje, že je výrobek splňuje.

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
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postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.

Pozměňovací návrh 93
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) vlastnosti alespoň jedné ze základních 
charakteristik stavebního výrobku 
významných pro zamýšlené použití nebo 
zamýšlená použití uvedená v prohlášení;

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Povinnost uvést vlastnosti nejméně jedné ze základních charakteristik povede k absurdním 
situacím v případech, kde není nutné uvádět žádné základní charakteristiky. To v případě 
malých a středních podniků evidentně povede ke zbytečné administrativní a finanční zátěži.

Pozměňovací návrh 94
Lara Comi

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) vlastnosti alespoň jedné ze základních 
charakteristik stavebního výrobku 
významných pro zamýšlené použití nebo 
zamýšlená použití uvedená v prohlášení;

vypouští se

Or.en
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Pozměňovací návrh 95
Andreas Schwab

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) vlastnosti alespoň jedné ze základních 
charakteristik stavebního výrobku 
významných pro zamýšlené použití nebo 
zamýšlená použití uvedená v prohlášení;

c) vlastnosti všech základních 
charakteristik stavebního výrobku 
významných pro zamýšlené použití nebo 
zamýšlená použití uvedená v prohlášení;

Or.de

Pozměňovací návrh 96
Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) vlastnosti alespoň jedné ze základních 
charakteristik stavebního výrobku 
významných pro zamýšlené použití nebo 
zamýšlená použití uvedená v prohlášení;

c) vlastnosti všech základních 
charakteristik stavebního výrobku 
významných pro zamýšlené použití nebo 
zamýšlená použití uvedená v prohlášení;

Or.en

Pozměňovací návrh 97
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) vlastnosti alespoň jedné ze základních 
charakteristik stavebního výrobku 
významných pro zamýšlené použití nebo 
zamýšlená použití uvedená v prohlášení;

c) vlastnosti všech základních 
charakteristik stavebního výrobku 
významných pro zamýšlené použití nebo 
zamýšlená použití uvedená v prohlášení;

Or.de
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Odůvodnění

V případě daného výrobku musejí být uvedeny všechny základní charakteristiky a také 
vlastnosti, pokud jsou důležité z hlediska určitého účelu použití. Není možné, aby o uvedení 
vlastností pouze v případě určitých charakteristik rozhodoval sám výrobce.  Podstatné 
charakteristiky a odpovídající údaje o vlastnostech, které jsou založeny na stejné specifikaci, 
musejí být vždy stejné nezávisle na tom, od kterého výrobce výrobky pocházejí. Pokud tomu 
tak není, dochází na trhu k narušení hospodářské soutěže.

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

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) kde to přichází v úvahu, vlastnosti 
stavebního výrobku vyjádřené úrovní, 
třídou nebo popisem ve vztahu k jeho
základním charakteristikám stanoveným 
v souladu s čl. 3 odst. 3;

d) kde to přichází v úvahu, vlastnosti 
stavebního výrobku vyjádřené úrovní, 
třídou, popisem nebo na základě výpočtu 
ve vztahu k jeho základním 
charakteristikám stanoveným v souladu 
s čl. 3 odst. 3;

Or.de

Odůvodnění

Vlastnosti výrobků lze v určitých případech zjistit i výpočtem.

Pozměňovací návrh 99
Eija-Riitta Korhola

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) kde to přichází v úvahu, vlastnosti 
stavebního výrobku vyjádřené úrovní, 
třídou nebo popisem ve vztahu k jeho 
základním charakteristikám stanoveným 
v souladu s čl. 3 odst. 3;

d) kde to přichází v úvahu, vlastnosti 
stavebního výrobku vyjádřené úrovní, 
třídou nebo popisem ve vztahu k jeho 
základním charakteristikám stanoveným 
v souladu s čl. 3 odst. 3, včetně 
kvantitativního vyjádření, do jaké míry 
daný výrobek přispívá k možnosti 
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globálního oteplování ve formě 
skleníkových plynů, které jsou výsledkem  
zamýšlených způsobů použití uvedených 
v prohlášení;

Or.en

Odůvodnění

Změna klimatu je hlavním celosvětovým ekologickým problémem, přičemž to, nakolik stavební 
výrobky přispívají k této změně, je do velké míry společnou a základní vlastností všech 
stavebních výrobků. Celounijní požadavek na to, aby byly tyto informace k dispozici 
v prohlášení o vlastnostech v označení CE, je jediným způsobem, jak zajistit, aby členské státy 
regulativně ošetřily tento hlavní aspekt ekologické udržitelnosti staveb, aniž by docházelo 
k vytváření potenciálních obchodních překážek. Mezinárodní organizace pro normalizaci 
(ISO) v současné době vytváří celosvětově platné předpisy pro kvantifikaci uhlíkové stopy 
výrobků, které se vztahují na všechny výrobky.

Pozměňovací návrh 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. e

Postoj Rady Pozměňovací návrh

e) kde to přichází v úvahu, vlastnosti 
stavebního výrobku vyjádřené úrovní, 
třídou nebo popisem ve vztahu ke všem 
základním charakteristikám, pro něž 
existují ustanovení vztahující se 
na zamýšlené použití nebo zamýšlená 
použití uvedená v prohlášení, hodlá-li 
výrobce stavební výrobek uvést na trh;

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 101
Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. e
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

e) kde to přichází v úvahu, vlastnosti 
stavebního výrobku vyjádřené úrovní, 
třídou nebo popisem ve vztahu ke všem 
základním charakteristikám, pro něž 
existují ustanovení vztahující se 
na zamýšlené použití nebo zamýšlená 
použití uvedená v prohlášení, hodlá-li 
výrobce stavební výrobek uvést na trh;

e) kde to přichází v úvahu, vlastnosti 
stavebního výrobku vyjádřené úrovní, 
třídou nebo popisem či založené 
na výpočtu ve vztahu ke všem základním 
charakteristikám vztahující se 
na zamýšlené použití nebo zamýšlená 
použití uvedená v prohlášení;

Or.en

Pozměňovací návrh 102
Andreas Schwab

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. e

Postoj Rady Pozměňovací návrh

e) kde to přichází v úvahu, vlastnosti 
stavebního výrobku vyjádřené úrovní, 
třídou nebo popisem ve vztahu ke všem 
základním charakteristikám, pro něž
existují ustanovení vztahující se 
na zamýšlené použití nebo zamýšlená 
použití uvedená v prohlášení, hodlá-li 
výrobce stavební výrobek uvést na trh;

e) kde to přichází v úvahu, vlastnosti 
stavebního výrobku vyjádřené úrovní, 
třídou nebo popisem ve vztahu ke všem 
základním charakteristikám, pokud jde 
o zamýšlené použití nebo zamýšlená 
použití uvedená v prohlášení;

Or.de

Pozměňovací návrh 103
Andreas Schwab

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. f

Postoj Rady Pozměňovací návrh

f) pro základní charakteristiky uvedené 
na seznamu, u nichž není v prohlášení 
žádná vlastnost, se uvedou písmena „NPD“ 
(No Performance Determined);

f) pro základní charakteristiky uvedené 
na seznamu, u nichž není v prohlášení 
žádná vlastnost, se uvedou písmena „NPD“ 
(No Performance Determined), pokud je 
tato možnost uvedena v harmonizované 



PE450.931v01-00 32/77 AM\835714CS.doc

CS

specifikaci;

Or.de

Pozměňovací návrh 104
Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. f

Postoj Rady Pozměňovací návrh

f) pro základní charakteristiky uvedené 
na seznamu, u nichž není v prohlášení 
žádná vlastnost, se uvedou písmena „NPD“ 
(No Performance Determined);

f) pro základní charakteristiky uvedené 
na seznamu, u nichž není v prohlášení 
žádná vlastnost, se uvedou písmena „NPD“ 
(No Performance Determined), pokud to 
požaduje harmonizovaná technická 
specifikace;

Or.en

Pozměňovací návrh 105
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 3 – písm. f

Postoj Rady Pozměňovací návrh

f) pro základní charakteristiky uvedené 
na seznamu, u nichž není v prohlášení 
žádná vlastnost, se uvedou písmena „NPD“ 
(No Performance Determined);

f) pro základní charakteristiky uvedené 
na seznamu, u nichž není v prohlášení 
žádná vlastnost, se uvedou písmena „NPD“ 
(No Performance Determined), pokud je 
tato možnost uvedena v harmonizované 
specifikaci;

Or.de

Odůvodnění

V případě daného výrobku musejí být uvedeny všechny základní charakteristiky a také 
vlastnosti, pokud jsou důležité z hlediska určitého účelu použití. Není možné, aby o uvedení 
vlastností pouze v případě určitých charakteristik rozhodoval sám výrobce.  Podstatné 
charakteristiky a odpovídající údaje o vlastnostech, které jsou založeny na stejné specifikaci, 
musejí být vždy stejné nezávisle na tom, od kterého výrobce výrobky pocházejí. Pokud tomu 
tak není, dochází na trhu k narušení hospodářské soutěže.
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Pozměňovací návrh 106
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Kopie prohlášení o vlastnostech 
se připojí ke všem výrobkům dodávaným 
na trh.

1. V případě každého výrobku, který je 
dodáván na trh, musí být kdykoli možné 
získat prohlášení o vlastnostech 
v elektronické formě.

Výrobce poskytne prohlášení 
o vlastnostech v tištěné podobě, pouze 
pokud o to příjemce požádá.

Or.de

Odůvodnění

Není nutné, aby se prohlášení o vlastnostech vždy přikládalo ke každému výrobku. Stačí, když 
bude k dispozici v elektronické podobě, např. na internetových stránkách výrobce.
Ve výjimečných případech poskytne výrobce prohlášení o vlastnostech na výslovnou žádost i 
v tištěné podobě.

Pozměňovací návrh 107
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Kopie prohlášení o vlastnostech 
se připojí ke všem výrobkům dodávaným
na trh.

1. Kopie prohlášení o vlastnostech každého 
výrobku, který je dodáván na trh, 
se poskytne v tištěné podobě nebo zašle 
elektronickými prostředky.

Or.en
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Pozměňovací návrh 108
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pokud ovšem jediný uživatel odebírá 
dodávku více kusů jednoho výrobku, může 
k ní být připojena pouze jedna kopie 
prohlášení o vlastnostech.

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Kopie prohlášení o vlastnostech může 
být dodána elektronickými prostředky 
pouze s výslovným souhlasem příjemce.

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 110
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Kopie prohlášení o vlastnostech může 
být dodána elektronickými prostředky 
pouze s výslovným souhlasem příjemce.

2. Výrobce zašle příjemci na přímou 
žádost kopii prohlášení o vlastnostech 
v tištěné podobě.

Or.en
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Pozměňovací návrh 111
Andreas Schwab

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 může být 
obsah prohlášení o vlastnostech 
zpřístupněn na internetové stránce, a to 
v souladu s podmínkami stanovenými 
Komisí prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 60.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 může být 
kopie prohlášení o vlastnostech 
zpřístupněn na internetové stránce, a to 
v souladu s podmínkami stanovenými 
Komisí prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 60.

Or.en

Pozměňovací návrh 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Prohlášení o vlastnostech se poskytuje 
v jazyce nebo v jazycích požadovaných 
členským státem, v němž je výrobek 
dodáván na trh.

vypouští se

Or.de

Odůvodnění

V rámci harmonizovaného vnitřního trhu nesmí vést jazyk k jakýmkoli omezením. Kromě toho 
navržené vypuštění slouží lepšímu a především rentabilnějšímu začlenění středně velkých 
podniků do nového znění nařízení.

Pozměňovací návrh 113
Lara Comi

Postoj Rady
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1



PE450.931v01-00 36/77 AM\835714CS.doc

CS

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Označení CE se připojí k těm stavebním 
výrobkům, pro které výrobce vypracoval 
prohlášení o vlastnostech v souladu 
s články 4, 6 a 7.

Označení CE se připojí k těm stavebním 
výrobkům, pro které výrobce vypracoval 
prohlášení o vlastnostech v souladu 
s články 4, 6, 7, 36, 37 a 38, v nichž jsou 
uvedeny zjednodušené postupy.

Or.en

Pozměňovací návrh 114
Lara Comi

Postoj Rady
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Jestliže prohlášení o vlastnostech nebylo 
výrobcem vypracováno v souladu s články 
4, 6 a 7, nesmí být označení CE 
ke stavebním výrobkům připojeno.

Jestliže prohlášení o vlastnostech nebylo 
výrobcem vypracováno v souladu s články 
4, 6, 7, 36, 37 a 38, v nichž jsou uvedeny 
zjednodušené postupy, nesmí být označení 
CE ke stavebním výrobkům připojeno.

Or.en

Pozměňovací návrh 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro všechny stavební výrobky, na něž 
se vztahuje harmonizovaná norma, nebo 
pro které bylo vydáno evropské technické 
posouzení, je označení CE jediným 
označením, které potvrzuje shodu 
stavebního výrobku s vlastnostmi 
uvedenými v prohlášení ve vztahu 
k základním charakteristikám podle této 
harmonizované normy nebo evropského 
technické ho posouzení.

Pro všechny stavební výrobky s výhradou 
článku 5, na něž se vztahuje 
harmonizovaná norma, nebo pro které bylo 
vydáno evropské technické posouzení, je 
označení CE jediným označením, které 
potvrzuje shodu stavebního výrobku 
s vlastnostmi uvedenými v prohlášení 
ve vztahu k základním charakteristikám 
podle této harmonizované normy nebo 
evropského technické ho posouzení.
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Or.pl

Odůvodnění

Změna obsahu odstavce 3 je důsledkem změn uvedených v čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

V tomto ohledu členské státy nezavedou 
žádné odkazy ani nezruší žádné odkazy 
ve vnitrostátních opatřeních na označení 
potvrzující shodu s vlastnostmi uvedenými 
v prohlášení ve vztahu k základním 
charakteristikám, na něž se vztahují jiné 
harmonizované technické specifikace než 
označení CE.

Členské státy nezavedou žádné odkazy ani 
nezruší žádné odkazy ve vnitrostátních 
opatřeních na označení potvrzující shodu 
s vlastnostmi uvedenými v prohlášení 
ve vztahu k základním charakteristikám, 
na něž se vztahují jiné harmonizované 
technické specifikace a které jsou 
požadovány předpisy EU vydanými 
na základě čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení,
než označení CE.

Or.pl

Odůvodnění

Změna obsahu odstavce 3 je důsledkem změn uvedených v čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh 117
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

V tomto ohledu členské státy nezavedou 
žádné odkazy ani nezruší žádné odkazy 
ve vnitrostátních opatřeních na označení 
potvrzující shodu s vlastnostmi uvedenými 
v prohlášení ve vztahu k základním 
charakteristikám, na něž se vztahují jiné 

V tomto ohledu členské státy nezavedou 
žádné odkazy ani nezruší žádné odkazy 
ve vnitrostátních opatřeních na označení 
potvrzující shodu s vlastnostmi uvedenými 
v prohlášení ve vztahu k základním 
charakteristikám, na něž se vztahují jiné 
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harmonizované technické specifikace než 
označení CE.

harmonizované normy než označení CE.

Or.en

Odůvodnění

Je nedůsledné požadovat v čl. 8 odst. 3, aby členské státy vypustily zmínky o vlastních 
opatřeních, která se vztahují na stejný předmět jako „harmonizovaná technická specifikace“.
Členským státům by mělo být umožněno, aby i nadále používaly vlastní opatření, která 
se vztahují na výrobky, pro něž existuje evropský dokument pro posuzování, jelikož neexistuje 
celounijní označování těchto výrobků.

Pozměňovací návrh 118
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 8 – odst. 6 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Metody, které používají členské státy 
ve svých požadavcích na stavby, jakož 
i další vnitrostátní předpisy ve vztahu 
k základním charakteristikám stavebních 
výrobků by měly být v souladu 
s harmonizovanými technickými 
specifikacemi.

6. Metody, které používají členské státy 
ve svých požadavcích na stavby, jakož 
i další vnitrostátní předpisy ve vztahu 
k základním charakteristikám stavebních 
výrobků by měly být v souladu 
s harmonizovanými normami.

Or.en

Odůvodnění

Odkaz na „harmonizované technické specifikace“ v této větě může vést k nesprávné 
interpretaci, čímž se evropské technické posuzování stává v případě, že byl zveřejněn 
evropský dokument pro posuzování, de facto povinným.

Pozměňovací návrh 119
Catherine Stihler

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 2 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. K označení CE se doplní dvě poslední 
číslice roku, v němž bylo označení 
připojeno, název nebo identifikační značka 
a registrovaná adresa výrobce, jedinečný 
identifikační kód typu výrobku, referenční 
číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně 
nebo třídy vlastností uvedených 
v prohlášení, odkaz na použitou 
harmonizovanou technickou specifikaci, 
případně identifikační číslo oznámeného 
subjektu a zamýšlené použití, jak je 
stanoveno v příslušné harmonizované 
technické specifikaci.

2. K označení CE se doplní dvě poslední 
číslice roku, v němž bylo označení 
připojeno, název a registrovaná adresa 
výrobce nebo identifikační značka 
umožňující snadnou a jednoznačnou 
identifikaci jména a adresy výrobce, 
jedinečný identifikační kód typu výrobku, 
referenční číslo prohlášení o vlastnostech 
a úrovně nebo třídy vlastností uvedených 
v prohlášení, odkaz na použitou 
harmonizovanou technickou specifikaci, 
případně identifikační číslo oznámeného 
subjektu a zamýšlené použití, jak je 
stanoveno v příslušné harmonizované 
technické specifikaci.

Or.en

Odůvodnění

Dřevařský průmysl by měl problémy s uplatňováním nařízení v jeho současné podobě 
z důvodů praktických omezení, která se vztahují na velikost a povahu těchto výrobků. Tento 
pozměňovací návrh umožní poskytování stejných informací, ale tak, aby to vyhovovalo 
průmyslovým odvětvím.

Pozměňovací návrh 120
Andreas Schwab

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. K označení CE se doplní dvě poslední 
číslice roku, v němž bylo označení 
připojeno, název nebo identifikační značka 
a registrovaná adresa výrobce, jedinečný 
identifikační kód typu výrobku, referenční 
číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně 
nebo třídy vlastností uvedených 
v prohlášení, odkaz na použitou 
harmonizovanou technickou specifikaci, 
případně identifikační číslo oznámeného 

2. K označení CE se doplní registrovaná 
adresa výrobce nebo identifikační značka, 
jedinečný identifikační kód typu výrobku, 
referenční číslo použité harmonizované 
technické specifikace, případně 
identifikační číslo oznámeného subjektu 
a minimální technické informace, jak jsou 
uvedeny v příslušné harmonizované 
technické specifikaci, podle nichž lze 
jednoznačně identifikovat výrobek a jeho 
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subjektu a zamýšlené použití, jak je 
stanoveno v příslušné harmonizované 
technické specifikaci.

zamýšlené použití.

Or.en

Odůvodnění

Opakované uvedení celého obsahu prohlášení o vlastnostech v označení CE představuje 
zejména pro malé a střední podniky byrokratickou zátěž a náklady a nepřináší žádné výhody.
Informace na výrobku mají mít smysl, a proto by měly být omezeny na nezbytné údaje, které 
umožňují identifikovat výrobek a jeho zamýšlené použití.

Pozměňovací návrh 121
Eija-Riitta Korhola

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. K označení CE se doplní dvě poslední 
číslice roku, v němž bylo označení 
připojeno, název nebo identifikační značka 
a registrovaná adresa výrobce, jedinečný 
identifikační kód typu výrobku, referenční 
číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně 
nebo třídy vlastností uvedených 
v prohlášení, odkaz na použitou 
harmonizovanou technickou specifikaci, 
případně identifikační číslo oznámeného
subjektu a zamýšlené použití, jak je 
stanoveno v příslušné harmonizované 
technické specifikaci.

2. K označení CE se doplní dvě poslední 
číslice roku, v němž bylo označení 
připojeno, název nebo identifikační značka 
a registrovaná adresa výrobce, jedinečný 
identifikační kód typu výrobku, odkaz 
na použitou harmonizovanou technickou 
specifikaci a adresa internetové stránky, 
kde lze nalézt  prohlášení o vlastnostech.

Or.en

Odůvodnění

K výrobku by měly být přiloženy pouze základní informace nutné k identifikaci výrobku a jeho 
správného použití, aby byly užitečné a aby je stavaři montující tyto výrobky chápali. Tyto 
informace mohou být doplněny o adresu internetové stránky, kde lze nalézt úplné prohlášení 
o vlastnostech.
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Pozměňovací návrh 122
Hans-Peter Mayer

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. K označení CE se doplní dvě poslední 
číslice roku, v němž bylo označení 
připojeno, název nebo identifikační značka 
a registrovaná adresa výrobce, jedinečný 
identifikační kód typu výrobku, referenční 
číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně 
nebo třídy vlastností uvedených 
v prohlášení, odkaz na použitou 
harmonizovanou technickou specifikaci, 
případně identifikační číslo oznámeného 
subjektu a zamýšlené použití, jak je 
stanoveno v příslušné harmonizované 
technické specifikaci.

2. K označení CE se doplní dvě poslední 
číslice roku, v němž bylo označení 
připojeno, název nebo identifikační značka 
a registrovaná adresa výrobce, jedinečný 
identifikační kód typu výrobku, odkaz 
na použitou harmonizovanou technickou 
specifikaci, případně identifikační číslo 
oznámeného subjektu, zamýšlené použití, 
jak je stanoveno v příslušné 
harmonizované technické specifikaci, 
a dále adresa internetové stránky, na níž 
lze nalézt prohlášení o vlastnostech.

Or.de

Odůvodnění

Je nutné, aby platila povinnost uvádět na výrobku pouze podstatné informace. Tyto informace 
lze doplnit také uvedením internetové stránky, kde se nacházejí další údaje.

Pozměňovací návrh 123
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. K označení CE se doplní dvě poslední 
číslice roku, v němž bylo označení 
připojeno, název nebo identifikační značka 
a registrovaná adresa výrobce, jedinečný 
identifikační kód typu výrobku, referenční 
číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně 
nebo třídy vlastností uvedených 
v prohlášení, odkaz na použitou 
harmonizovanou technickou specifikaci, 
případně identifikační číslo oznámeného 

2. K označení CE se doplní dvě poslední 
číslice roku, v němž bylo označení 
připojeno, název nebo identifikační značka 
a registrovaná adresa výrobce, jedinečný 
identifikační kód typu výrobku, referenční 
číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně 
nebo třídy vlastností uvedených 
v prohlášení, odkaz na použitou 
harmonizovanou technickou specifikaci, 
případně identifikační číslo oznámeného 
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subjektu a zamýšlené použití, jak je 
stanoveno v příslušné harmonizované 
technické specifikaci.

subjektu a technické informace 
umožňující jednoznačnou identifikaci 
výrobku a jeho zamýšleného použití.

Or.en

Odůvodnění

Je nutné minimalizovat poskytování informací doprovázejících označení CE na výrobcích, 
protože to je nákladné, náročné a zbytečně to zatěžuje výrobu, skladování a distribuci výrobků 
s příslušným štítkem, který obsahuje požadované informace. Nelze podceňovat ani problém, 
jak zvládnout poskytování různého druhu informací v různých jazycích. Tyto informace by 
proto měly být omezeny na základní údaje, které by měly být srozumitelné a použitelné 
na staveništích.

Pozměňovací návrh 124
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. Členské státy se při zajišťování 
správného používání režimu označování 
CE opírají o existující mechanizmy 
a přijmou nezbytná opatření pro případ 
zneužití tohoto označení. Tyto sankce 
musejí odpovídat závažnosti porušení 
právních předpisů a musejí účinně 
odrazovat od jejich zneužívání.

Or.en

Pozměňovací návrh 125
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. Kontaktní místa pro stavební výrobky 
jsou nezávislá na jakémkoli příslušném 
subjektu či organizaci zapojené 
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do postupu udělování označení CE. To 
však vylučuje vytvoření nového orgánu, 
který by tuto činnost usnadňoval.

Or.en

Pozměňovací návrh 126
Cristian Silviu Buşoi

Postoj Rady
Čl. 11 – odst. 8 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

8a. Při uvádění stavebních výrobků na trh 
výrobci zajistí, aby tyto výrobky byly 
navrženy a vyrobeny v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
a v souladu s příslušnými základními 
požadavky na stavby a základními 
charakteristikami, které jsou důležité 
z hlediska zamýšlených způsobů použití 
stavebních výrobků.

Or.en

Odůvodnění

Toto ustanovení bylo převzato z rozhodnutí 768/2008. Návrh znovu uvádí a zdůrazňuje hlavní 
mechanizmus regulace stanovený v prvním článku Předmět. Považujeme za důležité doplnit 
text převzatý z nového právního rámce o zvláštní prvky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 127
Cristian Silviu Buşoi

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Před uvedením stavebního výrobku na trh 
dovozci zajistí, aby výrobce provedl 
příslušné posouzení a ověření stálosti 
vlastností. Zajistí, aby výrobce vypracoval 
technickou dokumentaci uvedenou 

Před uvedením stavebního výrobku na trh 
dovozci zajistí, aby výrobce provedl 
příslušné posouzení a ověření stálosti 
vlastností v souladu s příslušnými 
základními požadavky na stavby 
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v čl. 11 odst. 1 ve druhém pododstavci 
a prohlášení o vlastnostech v souladu 
s články 4, 6 a 7. Dále dovozci zajistí, 
aby měl výrobek označení CE, je-li 
vyžadováno, aby k němu byly připojeny 
požadované dokumenty a aby výrobce 
splnil požadavky stanovené v čl. 11 odst. 4 
a 5.

a základními charakteristikami důležitými 
z hlediska zamýšleného použití. Zajistí, 
aby výrobce vypracoval technickou 
dokumentaci uvedenou v čl. 11 odst. 1 
ve druhém pododstavci a prohlášení 
o vlastnostech v souladu s články 4, 6 a 7.
Dále dovozci zajistí, aby měl výrobek 
označení CE, je-li vyžadováno, aby k němu 
byly připojeny požadované dokumenty 
a aby výrobce splnil požadavky stanovené 
v čl. 11 odst. 4 a 5.

Or.en

Odůvodnění

Návrh znovu uvádí a zdůrazňuje hlavní mechanizmus regulace stanovený v prvním článku 
Předmět. Je důležité doplnit text převzatý z nového právního rámce o zvláštní prvky tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 128
Cristian Silviu Buşoi

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Dovozce, který se domnívá nebo má důvod 
se domnívat, že stavební výrobek není 
ve shodě s prohlášením o vlastnostech 
nebo v souladu s jinými příslušnými 
požadavky tohoto nařízení, nesmí takový 
stavební výrobek uvést na trh, dokud 
nebude uveden ve shodu s připojeným 
prohlášením o vlastnostech a do souladu 
s jinými příslušnými požadavky tohoto 
nařízení nebo dokud není prohlášení 
o vlastnostech opraveno. Pokud stavební 
výrobek představuje riziko, dovozce o tom 
informuje výrobce, jakož i orgány dozoru 
nad trhem.

Dovozce, který se domnívá nebo má 
důvodné podezření, že stavební výrobek 
není v souladu s prohlášením 
o vlastnostech nebo s jinými použitelnými 
požadavky v tomto nařízení, zejména 
s požadavky, které se vztahují na základní 
charakteristiky důležité z hlediska 
zamýšlených způsobů použití, neuvede 
takový stavební výrobek na trh, dokud není 
v souladu s připojeným prohlášením 
o vlastnostech a s jinými použitelnými 
požadavky v tomto nařízení nebo dokud 
není prohlášení o vlastnostech opraveno.
Pokud stavební výrobek představuje riziko, 
dovozce o tom informuje výrobce, jakož 
i orgány dozoru nad trhem.

Or.en
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Odůvodnění

Podle čl. 5 odst. 3 je nutné uvést základní charakteristiky a této povinnosti by si měli být 
vědomi především dovozci.

Pozměňovací návrh 129
Cristian Silviu Buşoi

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Distributor, který se domnívá nebo má 
důvod se domnívat, že stavební výrobek 
není ve shodě s prohlášením o vlastnostech 
nebo v souladu s jinými příslušnými 
požadavky tohoto nařízení, nedodá takový 
stavební výrobek na trh, dokud není 
uveden ve shodu s připojeným prohlášením 
o vlastnostech nebo není v souladu s jinými 
příslušnými požadavky tohoto nařízení 
nebo dokud není prohlášení o vlastnostech 
opraveno. Pokud výrobek navíc 
představuje riziko, informuje o tom 
distributor výrobce nebo dovozce, jakož 
i orgány dozoru nad trhem.

Distributor, který se domnívá nebo má 
důvodné podezření, že stavební výrobek 
není v souladu s prohlášením 
o vlastnostech nebo s jinými použitelnými 
požadavky v tomto nařízení, zejména 
s požadavky, které se vztahují na základní 
charakteristiky důležité z hlediska 
zamýšlených způsobů použití, neuvede 
takový stavební výrobek na trh, dokud není 
v souladu s připojeným prohlášením 
o vlastnostech a s jinými použitelnými 
požadavky v tomto nařízení nebo dokud 
není prohlášení o vlastnostech opraveno.
Pokud výrobek navíc představuje riziko, 
informuje o tom distributor výrobce nebo 
dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Or.en

Odůvodnění

Podle čl. 5 odst. 3 je nutné uvést základní charakteristiky a této povinnosti by si měli být 
vědomi především distributoři v oblasti velkoobchodu.

Pozměňovací návrh 130
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. Evropské normalizační 
orgány usnadní přístup malých 
a středních podniků k normalizaci a snaží 
se o vytvoření situace, kdy by žádná 
kategorie zúčastněných subjektů nebyla 
zastoupena více než 25 % členů 
technického výboru nebo pracovní 
skupiny.

Or.en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Na žádost výrobce o evropské technické 
posouzení vypracuje a přijme organizace 
subjektů pro technické posuzování 
evropský dokument pro posuzování 
pro jakýkoli stavební výrobek, na nějž 
se nevztahuje nebo plně nevztahuje 
harmonizovaná norma, pro nějž nemohou 
být vlastnosti ve vztahu k jeho základním 
charakteristikám zcela posouzeny podle 
stávající harmonizované normy, protože 
mimo jiné:

1. Na žádost výrobce o evropské technické 
posouzení vypracuje a přijme organizace 
subjektů pro technické posuzování 
evropský dokument pro posuzování 
pro inovativní stavební výrobek.

Or.pl



AM\835714CS.doc 47/77 PE450.931v01-00

CS

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 2.

Pozměňovací návrh 132
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(1a) Organizace subjektů pro technické 
posuzování podle čl. 31 odst. 1 vykonává 
v případě existujících evropských 
dokumentů pro posuzování tyto úkoly:
a) aktualizaci ve vhodných časových 
intervalech na základě stavu technického 
rozvoje;
b) sloučení evropských dokumentů 
pro posuzování, které byly vytvořeny 
pro jednotlivé výrobky, do nového 
evropského dokumentu pro posuzování, 
který by se vztahoval na celou skupinu 
výrobků.

Or.de

Odůvodnění

Cílem navrhovaného doplnění textu je lepší proveditelnost a větší jistota.

Pozměňovací návrh 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) výrobek nespadá do oblasti působnosti 
stávající harmonizované normy;

vypouští se

Or.pl
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Odůvodnění

Důsledek směn uvedených v čl. 19 odst. 1.

Pozměňovací návrh 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) pro alespoň jednu základní 
charakteristiku tohoto výrobku není 
metoda posouzení stanovena 
v harmonizované normě vhodná; nebo

vypouští se

Or.pl

Odůvodnění

Důsledek směn uvedených v čl. 19 odst. 1.

Pozměňovací návrh 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) harmonizovaná norma nestanoví 
žádnou metodu posuzování ve vztahu 
k alespoň jedné základní charakteristice 
tohoto výrobku.

vypouští se

Or.pl

Odůvodnění

Důsledek směn uvedených v čl. 19 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 136
Hans-Peter Mayer

Postoj Rady
Čl. 19 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 60, 
kterými se mění příloha II, a stanovit 
doplňková procesní pravidla pro 
vypracování a přijetí evropského 
dokumentu pro posuzování.

vypouští se

Or.de

Odůvodnění

Možnost vytvoření dalších procesních pravidel v rámci projednávání ve výborech zachází 
příliš daleko. Také v případě první poloviny věty existuje příliš velký manévrovací prostor.
V příloze II jsou uvedena jasná pravidla týkající se vytvoření evropského dokumentu 
pro posuzování. Není nutné je dále rozšiřovat. V opačném případě se jedná o základní 
charakteristiky.

Pozměňovací návrh 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. Evropské technické posouzení 
se vydává pro inovativní stavební výrobek.

Or.pl

Odůvodnění

Toto ustanovení je obsaženo v odůvodnění pozměňovacího návrhu k článku 2 a v doplnění 
definice „inovativních výrobků“.
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Pozměňovací návrh 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 26 – odst. 1 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1b. Pokud evropské technické posouzení 
není nahrazeno harmonizovanou normou 
a výrobce neprovede u stavebního výrobku 
podstatné změny, které by vedly ke změně 
jeho vlastností, je toto posouzení 
automaticky prodlouženo a platí do té 
doby, než je zveřejněna harmonizovaná 
norma nebo než výrobce provede 
podstatné změny výrobku a požádá o nové 
posouzení.

Or.pl

Odůvodnění

Neexistuje důvod, aby v případě, že u výrobku nedojde ke změně, pozbylo evropské technické 
posouzení platnosti a výrobce musel opakovat stejný postup, a nesl tak další náklady 
na získání tohoto posouzení. Toto doplnění urychlí práci při vytváření harmonizované normy.

Pozměňovací návrh 139
Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 26 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. Doba platnosti evropského 
technického posouzení je omezena na pět 
let. Po této době může výrobce v souladu 
s čl. 31 odst. 1 požádat organizaci 
subjektů pro technické posuzování 
o prodloužení evropského technického 
posouzení. Organizace subjektů 
pro technické posuzování vyhodnotí, zda 
je evropské technické posouzení v souladu 
s evropským dokumentem pro posuzování.
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Or.en

Pozměňovací návrh 140
Eija-Riitta Korhola

Postoj Rady
Čl. 27 – odst. 5 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Nestanoví-li tyto podmínky Komise, 
mohou je stanovit na základě 
revidovaného mandátu evropské 
normalizační orgány v harmonizovaných 
normách.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Stávající praxe, kdy Komise přijímá neověřená rozhodnutí na základě vyjádření Výboru 
pro klasifikaci bez dalšího testování, funguje dobře. Pokud by tuto rozhodovací pravomoc 
dostaly pověřené normalizační orgány, je velmi pravděpodobné, že by technické výbory 
začaly mezi sebou soutěžit o to, jak dalece až lze praxi, kdy se neprovádí testování, rozšířit.

Pozměňovací návrh 141
Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 31 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

fa) využívá pracovní skupinu, která 
zastupuje všechny zúčastněné strany.

Or.en

Pozměňovací návrh 142
Mitro Repo

Postoj Rady
Článek 36
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

Použití specifické technické dokumentace Použití zjednodušených postupů

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.

Pozměňovací návrh 143
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 36 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Výrobce může při určování typu 
výrobku nahradit zkoušky typu výrobku 
nebo výpočty pro typ výrobku specifickou 
technickou dokumentací prokazující, že:

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
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dalších článků a přílohy III.

Pozměňovací návrh 144
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) ohledně jedné nebo několika základních 
charakteristik stavebního výrobku, který 
výrobce uvádí na trh, lze považovat 
výrobek za dosahující určité úrovně nebo 
třídy vlastností výrobku bez zkoušek nebo 
výpočtů, nebo bez dalších zkoušek nebo 
výpočtů, v souladu s podmínkami 
stanovenými v příslušné harmonizované 
technické specifikaci nebo v rozhodnutí 
Komise;

a) ohledně jedné nebo několika základních 
charakteristik stavebního výrobku, který 
výrobce uvádí na trh, může výrobce 
v souladu s podmínkami stanovenými 
v příslušných harmonizovaných 
technických specifikacích nebo 
v rozhodnutí Komise prohlásit, 
že se o výrobku soudí, že dosahuje určité 
úrovně nebo třídy vlastností výrobku 
bez zkoušek nebo výpočtů, nebo bez 
dalších zkoušek nebo výpočtů. Splnění 
těchto podmínek se řádně dokládá.

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.

Pozměňovací návrh 145
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 36 – odst. 1 – písm. b
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) stavební výrobek, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma a který výrobce 
uvádí na trh, odpovídá typu výrobku jiného 
stavebního výrobku vyrobeného jiným 
výrobcem, který již byl vyzkoušen 
v souladu s příslušnou harmonizovanou 
normou. Pokud jsou tyto podmínky 
splněny, výrobce je oprávněn vydat 
prohlášení o vlastnostech, které zcela či 
z části odpovídá výsledkům zkoušek 
provedených na takovém jiném výrobku.
Výrobce může použít výsledky zkoušek 
získané jiným výrobcem pouze pod 
podmínkou, že získal povolení od tohoto 
výrobce, který nadále zůstává odpovědný 
za přesnost, spolehlivost a stálost takových 
výsledků; nebo

b) za podmínky, že stavební výrobek, 
na který se vztahuje harmonizovaná norma 
a který výrobce uvádí na trh, odpovídá 
typu výrobku jiného stavebního výrobku 
vyrobeného jiným výrobcem, který již byl 
vyzkoušen v souladu s příslušnou 
harmonizovanou normou, je výrobce 
oprávněn vydat prohlášení o vlastnostech, 
které zcela či z části odpovídá výsledkům 
zkoušek provedených na takovém jiném 
výrobku. Splnění těchto podmínek 
se řádně dokládá. Výrobce může použít 
výsledky zkoušek získané jiným výrobcem 
pouze pod podmínkou, že získal povolení 
od tohoto výrobce, který nadále zůstává 
odpovědný za přesnost, spolehlivost 
a stálost takových výsledků; nebo

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.

Pozměňovací návrh 146
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) stavební výrobek, na nějž se vztahuje 
harmonizovaná technická specifikace 

c) za podmínky, že stavební výrobek, 
na nějž se vztahuje harmonizovaná 
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a který výrobce uvádí na trh je systémem 
sestávajícím ze součástí, které výrobce 
sestavuje za řádného dodržení přesných 
pokynů stanovených poskytovatelem 
takového systému nebo jeho součástí, který 
již u tohoto systému nebo součásti zkoušel 
jednu nebo více základních charakteristik 
v souladu s příslušnou harmonizovanou 
technickou specifikací. Pokud jsou 
uvedené podmínky splněny, výrobce je
oprávněn vydat prohlášení o vlastnostech, 
které se zcela či z části shoduje s výsledky 
zkoušek provedených na takovém systému 
nebo součásti, které mu byly poskytnuty.
Výrobce může použít výsledky zkoušek 
získané jiným výrobcem nebo 
poskytovatelem systému pouze tehdy, když 
od tohoto výrobce nebo poskytovatele 
systému, který nadále zůstává odpovědný 
za přesnost, spolehlivost a stálost takových 
výsledků, získal povolení.

technická specifikace a který výrobce 
uvádí na trh je systémem sestávajícím 
ze součástí, které výrobce sestavuje 
za řádného dodržení přesných pokynů 
stanovených poskytovatelem takového 
systému nebo jeho součástí, který již 
u tohoto systému nebo součásti zkoušel 
jednu nebo více základních charakteristik 
v souladu s příslušnou harmonizovanou 
technickou specifikací, je výrobce 
oprávněn vydat prohlášení o vlastnostech, 
které se zcela či z části shoduje s výsledky 
zkoušek provedených na takovém systému 
nebo součásti, které mu byly poskytnuty.
Splnění těchto podmínek se řádně 
dokládá. Výrobce může použít výsledky 
zkoušek získané jiným výrobcem nebo 
poskytovatelem systému pouze tehdy, když 
od tohoto výrobce nebo poskytovatele 
systému, který nadále zůstává odpovědný 
za přesnost, spolehlivost a stálost takových 
výsledků, získal povolení.

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.

Pozměňovací návrh 147
Andreas Schwab

Postoj Rady
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) stavební výrobek, na nějž se vztahuje 
harmonizovaná technická specifikace
a který výrobce uvádí na trh je systémem 
sestávajícím ze součástí, které výrobce 
sestavuje za řádného dodržení přesných 
pokynů stanovených poskytovatelem 
takového systému nebo jeho součástí, který 
již u tohoto systému nebo součásti zkoušel 
jednu nebo více základních charakteristik 
v souladu s příslušnou harmonizovanou 
technickou specifikací. Pokud jsou 
uvedené podmínky splněny, výrobce je 
oprávněn vydat prohlášení o vlastnostech, 
které se zcela či z části shoduje s výsledky 
zkoušek provedených na takovém systému 
nebo součásti, které mu byly poskytnuty.
Výrobce může použít výsledky zkoušek 
získané jiným výrobcem nebo 
poskytovatelem systému pouze tehdy, když 
od tohoto výrobce nebo poskytovatele 
systému, který nadále zůstává odpovědný 
za přesnost, spolehlivost a stálost takových 
výsledků, získal povolení.

c) stavební výrobek, na nějž se vztahuje 
harmonizovaná norma a který výrobce 
uvádí na trh je systémem sestávajícím 
ze součástí, které výrobce sestavuje 
za řádného dodržení přesných pokynů 
stanovených poskytovatelem takového 
systému nebo jeho součástí, který již 
u tohoto systému nebo součásti zkoušel 
jednu nebo více základních charakteristik 
v souladu s příslušnou harmonizovanou 
normou. Pokud jsou uvedené podmínky 
splněny, výrobce je oprávněn vydat 
prohlášení o vlastnostech, které se zcela 
či z části shoduje s výsledky zkoušek 
provedených na takovém systému nebo 
součásti, které mu byly poskytnuty.
Výrobce může použít výsledky zkoušek 
získané jiným výrobcem nebo 
poskytovatelem systému pouze tehdy, když 
od tohoto výrobce nebo poskytovatele 
systému, který nadále zůstává odpovědný 
za přesnost, spolehlivost a stálost takových 
výsledků, získal povolení.

Or.de

Pozměňovací návrh 148
Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) stavební výrobek, na nějž se vztahuje 
harmonizovaná technická specifikace
a který výrobce uvádí na trh je systémem 
sestávajícím ze součástí, které výrobce 
sestavuje za řádného dodržení přesných 
pokynů stanovených poskytovatelem 
takového systému nebo jeho součástí, který 
již u tohoto systému nebo součásti zkoušel 
jednu nebo více základních charakteristik 
v souladu s příslušnou harmonizovanou 

c) stavební výrobek, na nějž se vztahuje 
harmonizovaná norma a který výrobce 
uvádí na trh je systémem sestávajícím 
ze součástí, které výrobce sestavuje 
za řádného dodržení přesných pokynů 
stanovených poskytovatelem takového 
systému nebo jeho součástí, který již 
u tohoto systému nebo součásti zkoušel 
jednu nebo více základních charakteristik 
v souladu s příslušnou harmonizovanou 
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technickou specifikací. Pokud jsou 
uvedené podmínky splněny, výrobce je 
oprávněn vydat prohlášení o vlastnostech, 
které se zcela či z části shoduje s výsledky 
zkoušek provedených na takovém systému 
nebo součásti, které mu byly poskytnuty.
Výrobce může použít výsledky zkoušek 
získané jiným výrobcem nebo 
poskytovatelem systému pouze tehdy, když 
od tohoto výrobce nebo poskytovatele 
systému, který nadále zůstává odpovědný 
za přesnost, spolehlivost a stálost takových 
výsledků, získal povolení.

technickou specifikací. Pokud jsou 
uvedené podmínky splněny, výrobce je 
oprávněn vydat prohlášení o vlastnostech, 
které se zcela či z části shoduje s výsledky 
zkoušek provedených na takovém systému 
nebo součásti, které mu byly poskytnuty.
Výrobce může použít výsledky zkoušek 
získané jiným výrobcem nebo 
poskytovatelem systému pouze tehdy, když 
od tohoto výrobce nebo poskytovatele 
systému, který nadále zůstává odpovědný 
za přesnost, spolehlivost a stálost takových 
výsledků, získal povolení.

Or.en

Pozměňovací návrh 149
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 36 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud stavební výrobek uvedený 
v odstavci 1 patří do skupiny stavebních 
výrobků, na něž se vztahuje systém pro 
posuzování a ověřování stálosti vlastností 
1+ nebo 1, jak stanoví příloha V, ověří 
specifickou technickou dokumentaci 
oznámený subjekt pro osvědčení výrobku, 
jak je uvedeno v příloze V.

2. Pokud stavební výrobek uvedený 
v odstavci 1 patří do skupiny stavebních 
výrobků, na něž se vztahuje systém 
pro posuzování a ověřování stálosti 
vlastností 1+ nebo 1, jak stanoví příloha V, 
ověří dokumentaci uvedenou v odstavci 1
oznámený subjekt pro osvědčení výrobku, 
jak je uvedeno v příloze V.

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.
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Pozměňovací návrh 150
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Postoj Rady
Článek 37

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 37
Použití zjednodušených postupů 

mikropodniky
vypouští se

Mikropodniky vyrábějící stavební výrobky, 
na něž se vztahuje harmonizovaná norma, 
mohou nahradit stanovení typu výrobku 
na základě zkoušky typu pro příslušné 
systémy 3 a 4 podle přílohy V využitím 
metod, které se liší od těch, jež jsou 
uvedeny v příslušné harmonizované 
normě. Tito výrobci mohou rovněž 
přistupovat ke stavebním výrobkům, 
na něž se vztahuje systém 3, podle 
ustanovení pro systém 4. Používá-li 
výrobce tyto zjednodušené postupy, 
prokáže, že stavební výrobky splňují 
příslušné požadavky prostřednictvím 
specifické technické dokumentace.

Or.de

Odůvodnění

Cílem navrhovaného vypuštění je zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a vyhnout se 
bezpečnostním rizikům. Výrobky podle tohoto předpisu nejsou v žádném případě rovnocenné 
výrobkům podle čl. 3–6 a vedou k narušení hospodářské soutěže, příp. k nebezpečným 
stavbám a problémům při dozoru nad trhem. Potřeby mikropodniků jsou dostatečně 
zohledněny v článku 5.

Pozměňovací návrh 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Čl. 37 – odst. 1 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mikropodniky vyrábějící stavební výrobky, 
na něž se vztahuje harmonizovaná norma, 
mohou nahradit stanovení typu výrobku 
na základě zkoušky typu pro příslušné 
systémy 3 a 4 podle přílohy V využitím 
metod, které se liší od těch, jež jsou 
uvedeny v příslušné harmonizované 
normě. Tito výrobci mohou rovněž 
přistupovat ke stavebním výrobkům, 
na něž se vztahuje systém 3, podle 
ustanovení pro systém 4. Používá-li 
výrobce tyto zjednodušené postupy, 
prokáže, že stavební výrobky splňují 
příslušné požadavky prostřednictvím 
specifické technické dokumentace.

vypouští se

Or.pl

Pozměňovací návrh 152
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 37 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mikropodniky vyrábějící stavební výrobky, 
na něž se vztahuje harmonizovaná norma, 
mohou nahradit stanovení typu výrobku 
na základě zkoušky typu pro příslušné 
systémy 3 a 4 podle přílohy V využitím 
metod, které se liší od těch, jež jsou 
uvedeny v příslušné harmonizované 
normě. Tito výrobci mohou rovněž 
přistupovat ke stavebním výrobkům, 
na něž se vztahuje systém 3, podle 
ustanovení pro systém 4. Používá-li 
výrobce tyto zjednodušené postupy, 
prokáže, že stavební výrobky splňují 
příslušné požadavky prostřednictvím 
specifické technické dokumentace.

Mikropodniky vyrábějící stavební výrobky, 
na něž se vztahuje harmonizovaná norma, 
mohou nahradit stanovení typu výrobku 
na základě zkoušky typu pro příslušné 
systémy 3 a 4 podle přílohy V využitím 
metod, které se za podmínek uvedených 
v příslušné harmonizované normě liší 
od metod, jež jsou v této normě uvedeny.
Tito výrobci mohou rovněž přistupovat 
ke stavebním výrobkům, na něž se vztahuje 
systém 3, podle ustanovení pro systém 4.
Používá-li výrobce tyto zjednodušené 
postupy, prokáže prostřednictvím 
specifické technické dokumentace, 
že stavební výrobky splňují příslušné 
požadavky a že použité metody odpovídají 
metodám uvedeným v harmonizované 
technické specifikaci.
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Or.de

Odůvodnění

Komise ve svém stanovisku ke společnému postoji Rady správně poukázala na určitou 
nejednotnost ustanovení o specifické technické dokumentaci. Pozměňovací návrh by měl tuto 
nejednotnost odstranit a zajistit, aby produkty deklarované pomocí specifické technické 
dokumentace byly rovnocenné produktům se značkou CE.

Pozměňovací návrh 153
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 37 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mikropodniky vyrábějící stavební výrobky, 
na něž se vztahuje harmonizovaná norma, 
mohou nahradit stanovení typu výrobku 
na základě zkoušky typu pro příslušné 
systémy 3 a 4 podle přílohy V využitím 
metod, které se liší od těch, jež jsou 
uvedeny v příslušné harmonizované normě.
Tito výrobci mohou rovněž přistupovat ke 
stavebním výrobkům, na něž se vztahuje 
systém 3, podle ustanovení pro systém 4.
Používá-li výrobce tyto zjednodušené 
postupy, prokáže, že stavební výrobky 
splňují příslušné požadavky 
prostřednictvím specifické technické 
dokumentace.

Mikropodniky vyrábějící stavební výrobky, 
na něž se vztahuje harmonizovaná norma, 
mohou nahradit stanovení typu výrobku 
na základě zkoušky typu pro příslušné 
systémy 3 a 4 podle přílohy V využitím 
metod, které se liší od těch, jež jsou 
uvedeny v příslušné harmonizované normě.
Tito výrobci mohou rovněž přistupovat 
ke stavebním výrobkům, na něž se vztahuje 
systém 3, podle ustanovení pro systém 4.
Používá-li výrobce tyto zjednodušené 
postupy, prokáže, že tyto podmínky byly 
splněny a že stavební výrobky splňují 
příslušné požadavky, prostřednictvím
vhodné dokumentace.

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.
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Pozměňovací návrh 154
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 38 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Pro stavební výrobky, na něž se vztahují 
harmonizované normy a které jsou 
vyráběny jednotlivě nebo nesériově na 
zakázku na zvláštní objednávku 
a zabudovány do jedné stanovené stavby, 
může být část posouzení vlastností 
příslušného systému, jak stanoví příloha 
V, nahrazena ze strany výrobce 
specifickou technickou dokumentací 
prokazující soulad výrobku s příslušnými 
požadavky.

vypouští se

Or.de

Odůvodnění

Cílem navrhovaného vypuštění je jasně stanovit, za jakých podmínek jsou středně velké 
podniky začleněny do tohoto nařízení, a vyhnout se narušení hospodářské soutěže. Toto 
ustanovení je obsaženo už v článku 4 s jediným rozdílem, totiž že výrobky podle článku 5 
nenesou označení CE. Nařízení obsahuje ustanovení, které odporuje obvyklé praxi 
a představuje pro podniky jak byrokratickou, tak i odbornou a finanční zátěž, aniž by vedlo 
k větší bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 155
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 38 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(1) Pro stavební výrobky, na něž se 
vztahují harmonizované normy a které jsou 
vyráběny jednotlivě nebo nesériově 
na zakázku na zvláštní objednávku 
a zabudovány do jedné stanovené stavby, 
může být část posouzení vlastností 

(1) Pro stavební výrobky, na něž se 
vztahují harmonizované normy a které jsou 
vyráběny jednotlivě nebo nesériově 
na zakázku na zvláštní objednávku 
a zabudovány do jedné stanovené stavby, 
může být část posouzení vlastností 
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příslušného systému, jak stanoví příloha V, 
nahrazena ze strany výrobce specifickou 
technickou dokumentací prokazující soulad 
výrobku s příslušnými požadavky.

příslušného systému, jak stanoví příloha V, 
nahrazena ze strany výrobce specifickou 
technickou dokumentací prokazující soulad 
výrobku s příslušnými požadavky a to, 
že použité metody odpovídají metodám 
uvedeným v harmonizované technické 
specifikaci.

Or.de

Odůvodnění

Komise ve svém stanovisku ke společnému postoji Rady správně poukázala na určitou 
nejednotnost ustanovení o specifické technické dokumentaci. Pozměňovací návrh by měl tuto 
nejednotnost odstranit a zajistit, aby produkty deklarované pomocí specifické technické 
dokumentace byly rovnocenné produktům se značkou CE.

Pozměňovací návrh 156
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 38 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Pro stavební výrobky, na něž se vztahují 
harmonizované normy a které jsou 
vyráběny jednotlivě nebo nesériově 
na zakázku na zvláštní objednávku 
a zabudovány do jedné stanovené stavby, 
může být část posouzení vlastností 
příslušného systému, jak stanoví příloha V, 
nahrazena ze strany výrobce specifickou 
technickou dokumentací prokazující 
soulad výrobku s příslušnými požadavky.

1. Pro stavební výrobky, na něž se vztahují 
harmonizované normy a které jsou 
vyráběny jednotlivě nebo nesériově 
na zakázku na zvláštní objednávku 
a zabudovány do jedné stanovené stavby, 
může být část posouzení vlastností 
příslušného systému, jak stanoví příloha V, 
nahrazena ze strany výrobce vhodnou 
dokumentací prokazující splnění těchto 
podmínek a soulad výrobku s příslušnými 
požadavky.

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
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problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.

Pozměňovací návrh 157
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 38 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud stavební výrobek uvedený 
v odstavci 1 patří do skupiny stavebních 
výrobků, na něž se vztahuje systém 
pro posuzování a ověřování stálosti 
vlastností 1+ nebo 1, jak stanoví příloha 
V, ověří specifickou technickou 
dokumentaci oznámený subjekt 
pro osvědčení výrobku, jak je uvedeno 
v příloze V.

vypouští se

Or.de

Odůvodnění

Begründung: Die vorgeschlagene Streichung dient der Klarheit der Einbeziehung von 
mittelständischen Unternehmen in die Verordnung und der Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen. Die Regelung ist bereits im Artikel 5 erfasst, mit dem einzigen 
Unterschied, dass die Produkte nach Art. 5 keine CE- Kennzeichnung tragen. Die Verordnung 
enthält hier eine Regelung, die der gängigen Praxis widerspricht und die Unternehmen 
sowohl vom bürokratischen Aufwand als auch von der fachlichen und finanziellen Belastung 
her überfordert, ohne dass damit ein Sicherheitsgewinn erzielt werden könnte.

Pozměňovací návrh 158
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 38 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud stavební výrobek uvedený 2. Pokud stavební výrobek uvedený 
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v odstavci 1 patří do skupiny stavebních 
výrobků, na něž se vztahuje systém pro 
posuzování a ověřování stálosti vlastností 
1+ nebo 1, jak stanoví příloha V, ověří 
specifickou technickou dokumentaci 
oznámený subjekt pro osvědčení výrobku, 
jak je uvedeno v příloze V.

v odstavci 1 patří do skupiny stavebních 
výrobků, na něž se vztahuje systém 
pro posuzování a ověřování stálosti 
vlastností 1+ nebo 1, jak stanoví příloha V, 
ověří dokumentaci uvedenou v odstavci 1
oznámený subjekt pro osvědčení výrobku, 
jak je uvedeno v příloze V.

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.

Pozměňovací návrh 159
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle 
článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo 
pokud mají dostatečné důvody domnívat 
se, že stavební výrobek, na nějž 
se vztahuje harmonizovaná norma nebo 
pro nějž bylo vydáno evropské technické 
posouzení, nesplňuje vlastnosti uvedené 
v prohlášení a představuje riziko pro 
splnění základních požadavků na stavby, 
na něž se vztahuje toto nařízení, provedou 
hodnocení toho, zda dotčený výrobek 
splňuje všechny příslušné požadavky 
stanovené tímto nařízením. Příslušné 
hospodářské subjekty spolupracují 

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle 
článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo 
pokud mají dostatečné důvody domnívat 
se, že stavební výrobek nesplňuje 
vlastnosti uvedené v prohlášení nebo
představuje riziko pro zdraví nebo 
bezpečnost osob nebo pro jiné oblasti 
související s ochranou veřejných zájmů, 
na něž se vztahuje toto nařízení, provedou 
hodnocení toho, zda dotčený výrobek 
splňuje všechny požadavky stanovené 
tímto nařízením. Příslušné hospodářské 
subjekty spolupracují v nezbytné míře 
s orgány dozoru nad trhem.
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v nezbytné míře s orgány dozoru 
nad trhem.

Or.en

Odůvodnění

S ohledem na stavební výrobky dovážené ze třetích zemí by bylo velmi užitečné, aby byl 
rozsah dozoru nad trhem co nejširší, aby bylo možné zajistit, že některé stavební výrobky 
nezůstanou mimo rozsah dozoru nad trhem pouze proto, že nenesou označení CE.

Pozměňovací návrh 160
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 56 – odst. 5 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) výrobek nesplňuje vlastnosti uvedené 
v prohlášení nebo požadavky týkající se 
plnění základních požadavků na stavbu
stanovené tímto nařízením;

a) výrobek nesplňuje vlastnosti uvedené 
v prohlášení nebo požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví osob nebo 
požadavky týkající se jiných oblastí 
ochrany veřejných zájmů stanovené tímto 
nařízením;

Or.en

Odůvodnění

Odpovědnost za sledování, zda jsou plněny požadavky na stavby, nese systém v členských 
státech, na základě něhož jsou hodnoceny dokončené stavby, nikoli dozor nad trhem. Dozor 
nad trhem by se měl zaměřit na bezpečnost a ochranu zdraví osob a problematiku ochrany 
veřejných zájmů.

Pozměňovací návrh 161
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 56 – odst. 5 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) nedostatky v harmonizovaných 
technických specifikacích nebo 

b) nedostatky v harmonizovaných 
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ve specifické technické dokumentaci. technických specifikacích.

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.

Pozměňovací návrh 162
Mitro Repo

Postoj Rady
Čl. 57 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pokud je vnitrostátní opatření považováno 
za odůvodněné a je-li nesoulad stavebního 
výrobku přisuzován nedostatkům 
v evropském dokumentu pro posuzování 
nebo ve specifické technické dokumentaci, 
jak je uvedeno v čl. 56 odst. 5 písm. b), 
předloží Komise záležitost Stálému výboru 
pro stavebnictví a následně přijme 
příslušná opatření.

Pokud je vnitrostátní opatření považováno 
za odůvodněné a je-li nesoulad stavebního 
výrobku přisuzován nedostatkům 
v evropském dokumentu pro posuzování, 
jak je uvedeno v čl. 56 odst. 5 písm. b), 
předloží Komise záležitost Stálému výboru 
pro stavebnictví a následně přijme 
příslušná opatření.

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
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(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.

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

Postoj Rady
Čl. 60 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro účely dosažení cílů tohoto nařízení, 
zejména odstranění a zabránění vzniku 
omezení týkajících se dodání stavebních 
výrobků na trh se na Komisi přenášejí 
v souladu s článkem 61 a s za podmínek 
stanovených v článcích 62 a 63 tyto 
pravomoci:

Pro účely dosažení cílů tohoto nařízení, 
zejména odstranění a zabránění vzniku 
omezení týkajících se dodání stavebních 
výrobků na trh se na Komisi přenášejí 
v souladu s článkem 61 a za podmínek 
stanovených v článcích 62 a 63 tyto 
pravomoci, které Komise vykonává 
po konzultaci s výborem podle článku 64:

Or.de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit do působnosti tohoto nařízení všechny 
důležité subjekty, a to na základě lepší možnosti jeho uplatnění. Komise musí být povinna 
rozhodovat a radit se v rámci stálého výboru, protože bez dostatečného zapojení členských 
států a normalizačních organizací, organizace subjektů pro technické posuzování 
a odborných sdružení nelze očekávat přiměřené praktické výsledky.

Pozměňovací návrh 164
Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 60 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro účely dosažení cílů tohoto nařízení, 
zejména odstranění a zabránění vzniku 
omezení týkajících se dodání stavebních 
výrobků na trh se na Komisi přenášejí 
v souladu s článkem 61 a s za podmínek 
stanovených v článcích 62 a 63 tyto 

Pro účely dosažení cílů tohoto nařízení, 
zejména odstranění a zabránění vzniku 
omezení týkajících se dodání stavebních 
výrobků na trh se na Komisi po konzultaci 
s výborem podle článku 64 přenášejí 
v souladu s článkem 61 a za podmínek 
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pravomoci: stanovených v článcích 62 a 63 tyto 
pravomoci:

Or.en

Pozměňovací návrh 165
Heide Rühle

Postoj Rady
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) případné stanovení základních 
charakteristik nebo mezních úrovní v rámci 
zvláštních skupin stavebních výrobků, 
o nichž v souladu s články 3 až 6 výrobce 
učiní prohlášení s ohledem na jejich 
zamýšlené použití, podle úrovní, tříd nebo 
popisu, o vlastnostech jeho výrobku 
při uvedení na trh;

a) stanovení základních charakteristik nebo 
mezních úrovní v rámci zvláštních skupin 
stavebních výrobků, o nichž v souladu 
s články 3 až 6 výrobce učiní prohlášení 
s ohledem na jejich zamýšlené použití, 
podle úrovní, tříd nebo popisu, 
o vlastnostech jeho výrobku při uvedení 
na trh;

Or.en

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

Postoj Rady
Příloha I – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Stavby jako celek i jejich jednotlivé části 
musí vyhovovat zamýšlenému použití.
Po dobu ekonomicky přiměřené životnosti 
musí stavby při běžné údržbě plnit tyto 
základní požadavky na stavby.

Stavby jako celek i jejich jednotlivé části 
musí vyhovovat zamýšlenému použití.
Po dobu ekonomicky přiměřené životnosti 
musí stavby při běžné údržbě plnit tyto 
základní požadavky na stavby. Stanovení 
základních charakteristik výrobků i metod 
a kritérií ke zjištění vlastností výrobků 
s ohledem na základní požadavky uvedené 
v této příloze vyplývá z technických 
specifikací.
K doložení splnění základních povinností 
slouží podle možností harmonizované 
evropské právní předpisy (např.
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tzv. „eurokódy“).

Or.de

Odůvodnění

Na základě návrhu Rady lze docílit požadované harmonizace pouze částečně. Z důvodu 
neexistence úplných evropských sjednocených předpisů o dokládání splnění povinností podle 
přílohy I je v současné době nutné požadované charakteristiky a vlastnosti výrobků odvozovat 
na základě příslušných předpisů jednotlivých členských států. V důsledku toho musí výrobce 
stavebních výrobků přihlížet k nejrůznějším parametrům a charakteristikám platným 
v různých členských státech. Proto by měly být již existující eurokódy zakotveny 
v navrhovaném nařízení.

Pozměňovací návrh 167
Emma McClarkin

Postoj Rady
Příloha I – část 3 – odst. 1 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) uvolňování nebezpečných látek 
do podzemní vody, mořské vody nebo 
půdy;

d) uvolňování nebezpečných látek 
do podzemní vody, jezer, řek,mořské vody 
nebo půdy;

Or.en

Pozměňovací návrh 168
Eija-Riitta Korhola

Postoj Rady
Příloha I – část 3 – odst. 1 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) uvolňování nebezpečných látek 
do podzemní vody, mořské vody nebo 
půdy;

d) uvolňování nebezpečných látek 
do podzemní vody, mořské vody, jezer, 
říčních systémů nebo půdy;

Or.en
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Pozměňovací návrh 169
Andreas Schwab

Postoj Rady
Příloha I – část 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů 7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů 
ve stavebních dílech

Or.en

Odůvodnění

Abychom se vyhnuli nedorozumění, je důležité v názvu zmínit, o jaké stavby se jedná.

Pozměňovací návrh 170
Emma McClarkin

Postoj Rady
Příloha I – část 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů 7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů 
u pozemních a veřejných staveb

Or.en

Pozměňovací návrh 171
Heide Rühle

Postoj Rady
Příloha I – část 7 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Stavba musí být navržena, provedena 
a zbourána takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno udržitelné využití přírodních 
zdrojů a:

Stavba musí být navržena, provedena 
a zbourána takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno udržitelné využití přírodních 
zdrojů a zejména:

Or.en
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Pozměňovací návrh 172
Eija-Riitta Korhola

Postoj Rady
Příloha I – část 7 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Stavba musí být navržena, provedena 
a zbourána takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno udržitelné využití přírodních 
zdrojů a:

Stavba musí být navržena, provedena 
a zbourána takovým způsobem, aby bylo 
v průběhu jejich životního cyklu zajištěno 
udržitelné použití přírodních zdrojů a:

Or.en

Odůvodnění

Stavebnictví spotřebovává až 50 % surovin používaných v Evropě a produkuje 40 % všech 
odpadů v Evropě. Aby bylo možné vzít v úvahu politiku EU, pokud jde o „udržitelné využívání 
přírodních zdrojů“, jak je definováno v Tematické strategii EU pro udržitelné využívání 
přírodních zdrojů (KOM 2005/670), musí být zajištěno, že environmentální prohlášení 
o výrobku v případě stavebních výrobků obsahují důležité informace týkající se hlavního cíle 
EU, pokud jde o udržitelné využívání přírodních zdrojů v průběhu jejich životního cyklu.

Pozměňovací návrh 173
Heide Rühle

Postoj Rady
Příloha I – část 7 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) recyklovatelnost staveb, použitých 
materiálů a částí po zbourání;

a) opakované využití nebo 
recyklovatelnost staveb, použitých 
materiálů a částí po zbourání;

Or.en

Pozměňovací návrh 174
Eija-Riitta Korhola

Postoj Rady
Příloha I – část 7 – odst. 1 a (nový)
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. Environmentální informace by 
u stavebních výrobků měly zahrnovat 
alespoň:
a) - využívání přírodních zdrojů (včetně 
rozlišení mezi neobnovitelnými 
a obnovitelnými materiály 
a energetickými zdroji);
b) výsledný vliv na životní prostředí a
c) vytvořený odpad.

Or.en

Odůvodnění

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 assessment 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 should 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 information on the EU main target in a relation to sustainable use of 
natural resources.

Pozměňovací návrh 175
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Postoj Rady
Příloha II – část 5 – název

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Účast Komise 5. Účast Komise a výrobce

Or.de
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Odůvodnění

Účastnit se musejí mít možnost i výrobci.

Pozměňovací návrh 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Postoj Rady
Příloha II – část 5 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Zástupce Komise se může jako pozorovatel
účastnit na všech částech provádění 
pracovního programu.

Zástupce Komise a zástupce výrobce 
se mohou účastnit na všech částech 
provádění pracovního programu jako 
pozorovatelé.

Or.de

Odůvodnění

Účastnit se musejí mít možnost i výrobci.

Pozměňovací návrh 177
Heide Rühle

Postoj Rady
Příloha II – část 7 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) zašle jednu kopii Komisi. c) po konzultaci s výborem podle 
článku 64 zašle jednu kopii Komisi.

Or.en

Pozměňovací návrh 178
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Postoj Rady
Příloha II – část 7 – odst. 2 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

Sdělí-li Komise do patnácti pracovních dnů 
od přijetí organizaci subjektů pro technické 
posuzování své připomínky k návrhu
evropského dokumentu pro posuzování, 
organizace subjektů pro technické 
posuzování návrh odpovídajícím 
způsobem změní a zašle jednu kopii 
přijatého evropského dokumentu 
pro posuzování výrobci a Komisi.

Sdělí-li Komise do patnácti pracovních dnů 
od přijetí organizaci subjektů pro technické 
posuzování své připomínky ke kopii
evropského dokumentu pro posuzování, 
organizace subjektů pro technické 
posuzování připomínky prošetří a poté 
zašle jednu kopii pozměněného 
či nepozměněného evropského dokumentu 
pro posuzování výrobci a Komisi.

Or.de

Odůvodnění

Formulace je zavádějící, jelikož návrh byl v souladu s písm. b) schválen, a proto se už 
nejedná o návrh. Kromě toho není možné souhlasit s tím, aby se vliv Komise, který zřejmě 
vždy vede k přepracování evropského dokumentu pro posuzování, projevoval v této formě.

Pozměňovací návrh 179
Heide Rühle

Postoj Rady
Příloha II – část 7 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Sdělí-li Komise do patnácti pracovních dnů 
od přijetí organizaci subjektů pro technické 
posuzování své připomínky k návrhu 
evropského dokumentu pro posuzování, 
organizace subjektů pro technické 
posuzování návrh odpovídajícím způsobem 
změní a zašle jednu kopii přijatého 
evropského dokumentu pro posuzování 
výrobci a Komisi.

Sdělí-li Komise do patnácti pracovních dnů 
od přijetí organizaci subjektů pro technické 
posuzování své připomínky k návrhu 
evropského dokumentu pro posuzování, 
organizace subjektů pro technické 
posuzování návrh s přihlédnutím k těmto 
připomínkám znovu projedná a zašle 
jednu kopii přijatého evropského 
dokumentu pro posuzování výrobci 
a Komisi.

Or.en
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Pozměňovací návrh 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Postoj Rady
Příloha III – název

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Prohlášení o vlastnostech č. ................... vypouští se

Or.de

Odůvodnění

Není jasné, proč by mělo vedle identifikačního kódu uvedeného v č. 1 existovat ještě další 
číslo.

Pozměňovací návrh 181
Mitro Repo

Postoj Rady
Příloha III – bod 3 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) odkaz s datem na příslušnou 
harmonizovanou normu a případně 
referenční číslo použité specifické 
technické dokumentace;

a) odkaz s datem na příslušnou 
harmonizovanou normu a případně 
referenční číslo dokumentace použité 
k účelům uvedeným v článcích 36 až 38;

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1 vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.
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Pozměňovací návrh 182
Mitro Repo

Postoj Rady
Příloha III – bod 3 – podbod 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 
38 specifická technická dokumentace, 
požadavky, které výrobek splňuje:

Pokud byl použit článek 37 nebo 38, 
požadavky, které výrobek splňuje:

Or.en

Odůvodnění

V článcích 36–38 je definován zjednodušený postup, který mají výrobci k dispozici k tomu, 
aby pokud možno snížili náklady vzniklé v souvislosti s testováním svých výrobků. Počáteční 
návrh KOM zmiňuje dokumentaci, kterou musí mít výrobce využívající zjednodušeného 
postupu k tomu, aby prokázal, že podmínky jeho využití jsou splněny, jako „specifickou 
technickou dokumentaci“ (STD). To však vedlo ke značným zmatkům a ke stávajícím 
problémům, kdy daný bod odůvodnění a definice jsou v rozporu s články 36–38. S cílem 
odstranit tyto rozpory se předkládají následující pozměňující návrhy: 1) vypustit definici STD 
(čl. 2 odst. 15) a celý tento koncept jako zbytečné a nahradit jej pojmem „příslušná 
dokumentace“, 2) v souladu s tím změnit znění článků 36–38 a 3) vypustit pojem STD ze všech 
dalších článků a přílohy III.

Pozměňovací návrh 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Postoj Rady
Příloha V – čl. 1.1 – bod b – podbod iv

Postoj Rady Pozměňovací návrh

iv) prověřovacích zkoušek vzorků 
odebraných před uvedením výrobku na trh.

iv) na základě dohody s výrobcem, která 
předpokládá prověřovací zkoušky vzorků 
odebraných po uvedení výrobku na trh.

Or.pl

Odůvodnění

Prověřovací zkoušky výrobku před jeho uvedením na trh nemají smysl, protože se v této 
fázi provádí zkouška typu (která je rozsáhlejší než prověřovací zkouška), přičemž vzorky 
k provedení případných prověřovacích zkoušek před jeho uvedením na trh poskytuje výrobce.
Lze se domnívat, že poskytne výrobek s uvedenými vlastnostmi. Prověřovací zkoušky by 
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se měly týkat výrobků, které již jsou na trhu.


