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Muudatusettepanek 50
Cristian Silviu Buşoi

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 5

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(5) Vajaduse korral määrab liikmesriik 
ehitustoote kavandatud kasutusotstarvet 
käsitlevates sätetes ehitistele esitatavate 
põhinõuete täitmiseks kindlaks 
põhiomadused, mille toimivus tuleks 
deklareerida.

(5) Vajaduse korral määrab liikmesriik 
ehitustoote kavandatud kasutamisotstarvet 
või -otstarbeid käsitlevates sätetes 
ehitistele esitatavate põhinõuete täitmiseks 
kindlaks põhiomadused, mille toimivus 
tuleks deklareerida.

Or.en

Selgitus

Kooskõlas sektori reeglitega ja sätetega tekstis on ka sel juhul vajalik „kasutamisotstarbed“ 
mainimine.

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

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 8 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(8 a) Käesolev määrus ei tohiks laieneda 
ehitusettevõtete tegevusele. Ehitiste 
püstitamine kujutab endast teenust ja 
mitte toote turuleviimist tootja poolt. 
Ehitusettevõtjate tegevus hõlmab 
üksikjuhul ka ehitise osi, mis on 
üksiktootmises eritellimuse alusel 
individuaalselt toodetud ja mille 
ehitusettevõtja seejärel ehitisse paigaldab.

Or.de
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Selgitus

Uue määrusega peaks lõpuks õnnestuma täpsustada, et määruse sisuks ei ole ehitusettevõtted, 
mis ehitusdetailid eelnevalt ehitusplatsil või mujal valmis teevad. Määruses kehtestatakse 
ehitustoodete turulelaskmise või turul kättesaadavaks tegemise tingimused. Ehitustoodete 
paigaldamine ei ole määruse sisuks.

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

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 15

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(15) Komisjoni poolt käesoleva määruse 
kohaselt kindlaksmääratud piirtasemed 
peaksid kõnealuse ehitustoote puhul olema
liikmesriikides kehtivates sätetes üldiselt 
tunnustatud põhiomaduste väärtused.

(15) Komisjoni poolt käesoleva määruse 
kohaselt kindlaksmääratud piirtasemed 
peaksid kõnealuse ehitustoote puhul 
tagama ohutuse kõrgtaseme Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 114 
tähenduses.

Or.de

Selgitus

Piirtasemete kindlaksmääramise alused võivad olla tehnilist või regulatiivset laadi (vt 
Selgitus 16). Kui seda tehakse regulatiivsetel alustel, on eesmärgiks artiklis 114 nimetatud 
üldhuvide tervishoiu, ohutuse, keskkonna- ja tarbijakaitse kaitsmine. Aluseks ei ole seega 
„üldiselt tunnustatud”, vaid artiklis 114 sätestatud ohutuse kõrgtaseme saavutamine.

Muudatusettepanek 53
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 24 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(24) Toimivusdeklaratsioon võib sisaldada 
teavet ohtlike ainete sisalduse kohta, et 
parandada võimalusi säästlike ehitiste 
rajamiseks ja hõlbustada 
keskkonnasõbralike toodete väljatöötamist. 
Käesolev määrus ei piira muudest liidu 

(24) Toimivusdeklaratsioon võib sisaldada 
teavet ohtlike ainete sisalduse kohta, et 
parandada võimalusi säästlike ehitiste 
rajamiseks ja hõlbustada 
keskkonnasõbralike toodete väljatöötamist. 
Käesolev määrus ei piira muudest liidu 
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õigusaktidest tulenevaid liikmesriikide 
õigusi ja kohustusi, mida võidakse 
kohaldada ohtlike ainete suhtes, eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ 
(mis käsitleb biotsiidide turuleviimist)7, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ 
(millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik)8, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH) ning millega 
asutatakse Euroopa Kemikaaliamet)9, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ 
(mis käsitleb jäätmeid)10 ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. 
aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008 (mis 
käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist)11.

õigusaktidest tulenevaid liikmesriikide 
õigusi ja kohustusi, mida võidakse 
kohaldada ohtlike ainete suhtes, eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ 
(mis käsitleb biotsiidide turuleviimist)7, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ 
(millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik)8, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH) ning millega 
asutatakse Euroopa Kemikaaliamet)9, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ 
(mis käsitleb jäätmeid)10 ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. 
aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008 (mis 
käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist)11 .

Or.en

Muudatusettepanek 54
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 24 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(24 a) Toimivusdeklaratsioon võib olla 
nummerdatud vastavalt tooteliigi 
viitenumbrile.

Or.en
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Muudatusettepanek 55
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 31 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(31) CE-märgis peaks olema ainus 
märgistus, mis tõendab ehitustoodete 
vastavust deklareeritud toimivusele ja 
kohaldatavatele nõuetele, mis on seotud 
liidu ühtlustamisalaste õigusaktidega. Teisi 
märgiseid võib siiski kasutada, tingimusel, 
et need aitavad parandada ehitustoodete 
kasutajate kaitset ja ei ole hõlmatud liidu 
ühtlustamisalaste õigusaktidega.

(31) CE-märgis peaks olema ainus 
märgistus, mis tõendab ehitustoodete 
vastavust deklareeritud toimivusele ja 
kohaldatavatele nõuetele, mis on seotud 
liidu ühtlustamisalaste õigusaktidega. Teisi 
märgiseid võib siiski kasutada, tingimusel, 
et need aitavad parandada ehitustoodete 
kasutajate kaitset ja ei ole hõlmatud liidu 
ühtlustamisalaste õigusaktidega. Need 
teised märgised ei tohi kehtestada 
täiendavaid sertifikaate CE-märgistusega 
toodetele, mis moodustavad lõpptoote, 
millele vabatahtlikku märgistust 
taotletakse.

Or.en

Selgitus

See Selgitus on vajalik , et tagada CE-märgistuse primaarsus teiste märgistuste ees.

Muudatusettepanek 56
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 34 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(34) Tootjad võivad kasutada lihtsustatud 
menetlusi, kasutades dokumentatsiooni 
jaoks oma valitud formaati ja järgides 
asjakohases ühtlustatud standardis 
ettenähtud tingimusi.

(34) Tootjad võivad kasutada lihtsustatud 
menetlusi, kasutades dokumentatsiooni 
jaoks oma valitud formaati ja järgides 
vajaduse korral asjakohases ühtlustatud 
tehnilises kirjelduses ettenähtud tingimusi.

Or.en
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Selgitus

Lihtsustatud menetlused (VI peatükk) viitavad nii ühtlustatud tehnilistele kirjeldustele (vt 
artikkel 36 lõige 1 punktid a ja c) kui ühtlustatud standarditele (artikkel 36 lõige 1 punkt b, 
artikkel 37 ja artikkel 38); samas mitte kõik standardid ei sisalda ega pea sisaldama 
tingimusi, millele selles põhjenduses viidatakse.

Muudatusettepanek 57
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 36 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(36 a) Asjaomased CEN tehnilised 
komiteed peaksid määratlema 
käesolevasse määrusesse kaasatud 
erinevate ehitustoodete „üksiktootmise“ 
mõiste tõlgendamise.

Or.en

Selgitus

Et CE-märgistuse kohustuse erandeid ei kuritarvitataks, mis siseturu kunstlikult eraldaks, 
tuleb kavandada „üksiktootmise“ mõiste konkreetne tõlgendamine. Võttes arvesse 
ehitustoodete mitmekesisust, peavad asjaomased tehnilised komisjonid koos Euroopa 
Standardikomiteega (CEN) need mõisted tõlgendama.

Muudatusettepanek 58
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 36 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(36 a) Asjaomased CEN tehnilised 
komiteed peaksid määratlema 
käesolevasse määrusesse kaasatud 
erinevate ehitustoodete „üksiktootmise“ 
mõiste tõlgendamise.
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Or.en

Muudatusettepanek 59
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 36 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(36 a) Asjaomased CEN tehnilised 
komiteed peaksid määratlema 
käesolevasse määrusesse kaasatud 
erinevate ehitustoodete „üksiktootmise“ 
mõiste tõlgendamise.

Or.en

Selgitus

Et CE-märgistuse kohustuse erandeid ei kuritarvitataks, mis siseturu kunstlikult eraldaks, 
tuleb kavandada „üksiktootmise“ mõiste konkreetne tõlgendamine. Arvestades ehitustoodete 
mitmekesisust, peaksid need tõlgendavad mõisted määratlema asjaomased tehnilised 
komiteed koos Euroopa Standardikomiteega, kes on suutelised võtma arvesse erinevate 
ehitustoodete eripärasid.

Muudatusettepanek 60
Cristian Silviu Buşoi

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 37

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(37) Kõik tarne- ja turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad peaksid võtma 
asjakohaseid meetmeid tagamaks, et nad 
lasevad turule või teevad turul 
kättesaadavaks ainult käesoleva määruse 
nõuetele vastavaid ehitustooteid, 
eesmärgiga tagada ehitustoodete toimivus 
ja täita ehitistele esitatavaid põhinõudeid. 
Eelkõige peaksid ehitustoodete importijad 
ja levitajad olema teadlikud 

(37) Kõik tarne- ja turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad peaksid võtma 
asjakohaseid meetmeid tagamaks, et nad 
lasevad turule või teevad turul 
kättesaadavaks ainult käesoleva määruse 
nõuetele vastavaid ehitustooteid, 
eesmärgiga tagada ehitustoodete toimivus 
ja täita ehitistele esitatavaid põhinõudeid. 
Eelkõige peaksid ehitustoodete importijad 
ja levitajad olema teadlikud 
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põhiomadustest, mille suhtes on liidu turul 
kehtestatud sätted, ning liikmesriikides 
ehitistele esitatavate põhinõuete suhtes 
kehtivatest erinõuetest, ning kasutama 
selliseid teadmisi oma äritegevuses.

põhiomadustest, mille suhtes on liidu turul 
kehtestatud sätted, ning liikmesriikides 
ehitistele esitatavate põhinõuete suhtes 
kehtivatest erinõuetest, ning kasutama 
selliseid teadmisi oma äritegevuses, et 
vähendada miinimumini ehitustoodete 
soovimatud mittevastavused 
toimivusdeklaratsiooniga ja materjali 
kaotused.

Or.en

Selgitus

See säte viib majandustegevuses osalejate tasandil ennetavate meetmeteni mittevastavuste 
tekke maksimaalseks vältimiseks ja turu järelevalve teostamiseks. Vastutustundlike juriidiliste 
isikutena tegutsemisega väldivad majandustegevuses osalejad kaotusi mis tahes 
kaubanduslikes tehingutes, aidates eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetel nõuetele 
vastata ja saada makstud rahale vastavat teenust.

Muudatusettepanek 61

Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 46 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(46 a) Seoses sellega peaks komisjon 
sobivaks kuupäevaks vastu võtma 
delegeeritud õigusakti, kus oleks välja 
toodud veebilehtede kasutamise 
tingimused toimivusdeklaratsiooni sisu 
tagamiseks. Seni peaks veebilehtede 
kasutamine jätkuma vastavalt kehtivale 
tavale.

Or.en

Selgitus

Paljud tööstused on juba kasutanud võimalust kajastada toimivusdeklaratsiooni sisu 
veebilehel. Selle võimaluseta peaksid tootjad iga müüdud toote kohta lisama eraldi
dokumendi, mis tähendab koormuse ja kulude suurendamist ilma, et väärtus kasvaks. 
Delegeeritud õigusakti tähtaeg tuleks otsustada parlamendiga konsulteerides.
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Muudatusettepanek 62
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 46 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(46 a) Seoses sellega peaks komisjon 
(kuupäev) vastu võtma delegeeritud 
õigusakti, kus oleks välja toodud 
veebilehtede kasutamise tingimused 
toimivusdeklaratsiooni tagamiseks. Seni 
peaks veebilehtede kasutamine jätkuma 
vastavalt kehtivale tavale.

Or.en

Muudatusettepanek 63
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 49 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(49 a) Materjalide säilitamine pärast 
materjali tsükliks lammutamist 
taaskasutamise või ümbertöötlemise 
kaudu on ELi kliimamuutuse eesmärkide 
täitmisel väga oluline ning iga liikmesriik 
peaks välja töötama tegevuskava, 
seletades üksikasjalikult, kuidas see 
taaskasutuse või ümbertöötlemise 
edendamisele ehitustööstuses kaasa aitab.

Or.en

Muudatusettepanek 64
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 50 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(50) Loodusvarade säästva kasutamise ja 
ehitiste poolt keskkonnale avaldatava mõju 
hindamiseks tuleks võimaluse korral 
kasutada toodete keskkonnadeklaratsioone.

(50) Loodusvarade säästva kasutamise ja 
ehitiste poolt keskkonnale avaldatava mõju 
hindamiseks tuleks võimaluse korral 
kasutada toodete Euroopa ühtsustatud
keskkonnadeklaratsioone. Komisjoni 21. 
detsembri 2005 teatise, pealkirjaga 
„Loodusvarade säästva kasutamise 
temaatiline strateegia peamise eesmärgi 
saavutamiseks peaks toote 
keskkonnadeklaratsioonid sisaldama 
vähemalt järgnevat keskkonnalast teavet:
- loodusvarade kasutamine (sealhulgas 
taastumatute ja taastuvate materjalid ning 
energia eraldamine);
- tulenevad kesskonnamõjud; ning
- jäätmed.

Or.en

Justification

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.

Muudatusettepanek 65
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 50 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(50 a) Võimaluse korral tuleks vastavalt I 
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lisale töötada välja Euroopa ühtlustatud 
eeskirjad põhinõuete edendamiseks. 
Lisaks peaks komisjon käesoleva 
määrusega kooskõlas läbi vaatama I lisa 
osades 1–6 olemasolevad tõlgendatavad 
dokumendid põhinõuete edendamiseks. I 
lisa osas 7 välja toodud põhinõude 
täpsustamiseks tuleks lisaks luua 
tõlgendatav dokument ja selle alusel 
tuleks anda volitus Euroopa 
Standardikomiteele.

Or.en

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

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 50 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(50 a) Igal võimalikul juhul tuleks 
koostada ühtsed Euroopa eeskirjad 
põhinõuete tõendamiseks vastavalt I 
lisale. 

Or.de

Selgitus

Eeskirjade kogumiku esitatud täiendus tuleneb ühtlustamisest, mis on kavandatava määruse 
üldeesmärk. See on vajalik ühtlustamise vähendamise ohu ennetamiseks.

Muudatusettepanek 67
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 1 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse 
ehitustoodete turule laskmise või turul 

Käesolevas määruses sätestatakse 
ehitustoodete turule laskmise või turul 
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kättesaadavaks tegemise tingimused, 
kehtestades ehitustoodete põhiomadustega 
seotud toimivuse väljendamise ja 
kõnealustel toodetel CE-märgise 
kasutamise ühtsed eeskirjad.

kättesaadavaks tegemise tingimused, 
kehtestades ehitustoodete põhiomadustega 
seotud toimivuse väljendamise ja 
kõnealustel toodetel CE-märgise 
kasutamise ühtsed eeskirjad.

Käesolev määrus ei kehti sellistele 
ehitustoodetele, mille peamised omadused 
I lisas viidatud põhinõuete suhtes on 
täielikult või osaliselt kehtestatud muude 
ELi õigusaktidega.

Or.en

Muudatusettepanek 68
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. „ehitustoode” – toode või komplekt, mis 
on toodetud ja turule lastud püsivaks 
paigaldamiseks ehitisse või selle osadesse 
nii, et toote eemaldamine muudab ehitise 
toimivust ehitisele esitatavate põhinõuete 
seisukohalt;

1. „ehitustoode” – toode või komplekt, mis 
on toodetud ja turule lastud püsivaks 
paigaldamiseks ehitisse või selle osadesse 
ja mille jaoks toote toimivus muudab 
ehitise toimivust ehitisele esitatavate 
põhinõuete seisukohalt;

Or.en

Selgitus

Keeleline muutmine.

Muudatusettepanek 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 11 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

11 a. „uuenduslik toode” tähendab uut 
ja/või uudset materjalidega seotud, 
tehnilist või tehnoloogilist lahendust, 
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mille kohta pole koostatud harmoneeritud 
standardit;

Or.pl

Selgitus

Euroopa tehniline hinnang tuleks anda üksnes uutele/uudsetele toodetele.

Muudatusettepanek 70
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

15. „tehniline eridokumentatsioon” –
dokumentatsioon, mis tõendab, et 
kohaldatava toimivuse püsivuse 
hindamise ja kontrollimise süsteemi 
meetodid on asendatud muude 
meetoditega tingimusel, et kõnealuste 
teiste meetoditega saadud tulemused on 
samaväärsed vastava ühtlustatud 
standardi katsemeetoditega saadud 
tulemustega;

välja jäetud

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Muudatusettepanek 71
Lara Comi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

15. „tehniline eridokumentatsioon” –
dokumentatsioon, mis tõendab, et 
kohaldatava toimivuse püsivuse 
hindamise ja kontrollimise süsteemi 
meetodid on asendatud muude 
meetoditega tingimusel, et kõnealuste 
teiste meetoditega saadud tulemused on
samaväärsed vastava ühtlustatud 
standardi katsemeetoditega saadud 
tulemustega;

15. „tehniline eridokumentatsioon” –
dokumentatsioon, mis tõendab, et tootja on
täitnud teatavaid tingimusi ja et nende 
tingimuste täitmiseks on järgitud teatavaid 
menetlusi;

Or.en

Muudatusettepanek 72
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

15. „tehniline eridokumentatsioon” –
dokumentatsioon, mis tõendab, et 
kohaldatava toimivuse püsivuse 
hindamise ja kontrollimise süsteemi 
meetodid on asendatud muude 
meetoditega tingimusel, et kõnealuste 
teiste meetoditega saadud tulemused on 
samaväärsed vastava ühtlustatud 
standardi katsemeetoditega saadud 
tulemustega;

15. „tehniline eridokumentatsioon” –
dokumentatsioon, mis tõendab, et tootja on
täitnud teatavaid tingimusi ja et nende 
tingimuste täitmiseks on järgitud teatavaid 
menetlusi;

Or.en

Selgitus

Määratlust tuleb täpsustada, et see oleks kooskõlas asjaomaste põhjendustega ja artiklitega 
36–38 lihtsustatud menetluse ja tehnilise eridokumentatsiooni kohta. Et tehniline 
eridokumentatsioon oleks kasulik ja rakendatav, peab selle määratlus olema võimalikult lai, 
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kohandatud mitmele kasutamisotstarbele ja tootja koostatud tehnilise eridokumentatsiooni 
juhtudele.

Muudatusettepanek 73
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – lõige 15

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

15) „tehniline eridokumentatsioon” –
dokumentatsioon, mis tõendab, et 
kohaldatava toimivuse püsivuse hindamise 
ja kontrollimise süsteemi meetodid on 
asendatud muude meetoditega tingimusel, 
et kõnealuste teiste meetoditega saadud 
tulemused on samaväärsed vastava 
ühtlustatud standardi katsemeetoditega 
saadud tulemustega;

15) „tehniline eridokumentatsioon” –
dokumentatsioon, mis tõendab, milliste 
teiste meetoditega asendati ühtlustatud 
tehnilises kirjelduses ettenähtud meetodid 
kohaldatava toimivuse püsivuse hindamise 
ja kontrollimise süsteemi raames;

Or.de

Selgitus

Komisjon on oma arvamuses nõukogu ühise seisukoha kohta juhtinud õigusega tähelepanu 
teatavale ebaühtlusele tehnilise eridokumentatsiooni koostamisel. Muudatusettepaneku 
eesmärgiks on kõnealune ebaühtlus kõrvaldada ja tagada tehnilise eridokumentatsiooni abil 
deklareeritud toodete võrdväärsus CE-märgisega toodetega.

Muudatusettepanek74
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Kui ehitustoode on hõlmatud ühtlustatud 
standardiga või kui selle kohta on antud 
Euroopa tehniline hinnang, koostab tootja 
sellise toote turule laskmisel 
toimivusdeklaratsiooni.

1. Kui ehitustoode on hõlmatud ühtlustatud 
standardiga või kui selle kohta on välja 
antud Euroopa hindamisdokument, 
koostab tootja sellise toote turule laskmisel 
toimivusdeklaratsiooni.

Or.de
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Selgitus

Esitatud muudatusettepaneku eesmärgiks on tehniliste eeskirjade suurem läbipaistvus ja 
nende tehnilise teostatavuse parandamine.

Muudatusettepanek 75
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Kui ehitustoode on hõlmatud
ühtlustatud standardiga või kui selle kohta 
on antud Euroopa tehniline hinnang, 
koostab tootja sellise toote turule laskmisel 
toimivusdeklaratsiooni.

1. Kui ehitustoode on kooskõlas
ühtlustatud standardiga või kui selle kohta 
on antud Euroopa tehniline hinnang, 
koostab tootja sellise toote turule laskmisel 
toimivusdeklaratsiooni.

Or.en

Selgitus

Tehniline täpsustus

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

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui ehitustoode on hõlmatud ühtlustatud 
standardiga või selle kohta on antud 
Euroopa tehniline hinnang, esitatakse mis 
tahes vormis teave selle toimivuse kohta 
seoses põhiomadustega, nagu see on 
määratletud kohaldatavas ühtlustatud 
tehnilises kirjelduses, ainult siis, kui see on 
toimivusdeklaratsioonis esitatud ja 
kindlaks määratud.

2. Kui ehitustoode on hõlmatud ühtlustatud 
standardiga või selle kohta on välja antud 
Euroopa hindamisdokument, esitatakse 
mis tahes vormis teave selle toimivuse 
kohta seoses põhiomadustega, nagu see on 
määratletud kohaldatavas ühtlustatud 
tehnilises kirjelduses, ainult siis, kui see on 
toimivusdeklaratsioonis esitatud ja 
kindlaks määratud.

Or.de



PE450.931v01-00 18/76 AM\835714ET.doc

ET

Selgitus

Esitatud muudatusettepaneku eesmärgiks on tehniliste eeskirjade suurem läbipaistvus ja 
nende tehnilise teostatavuse parandamine.

Muudatusettepanek 77
Cristian Silviu Buşoi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui ehitustoode on hõlmatud ühtlustatud 
standardiga või selle kohta on antud 
Euroopa tehniline hinnang, esitatakse mis 
tahes vormis teave selle toimivuse kohta 
seoses põhiomadustega, nagu see on 
määratletud kohaldatavas ühtlustatud 
tehnilises kirjelduses, ainult siis, kui see 
on toimivusdeklaratsioonis esitatud ja 
kindlaks määratud.

2. Tootja koostab toimivusdeklaratsiooni, 
kui ta toob turule ehitustoote, mis on 
hõlmatud ühtlustatud standardiga või mille 
kohta on antud Euroopa tehniline hinnang. 

Or.en

Selgitus

Käesolevas korralduses võiks rõhutada, et tootja annab toimivusdeklaratsiooni välja ainult 
juhul, kui ta toob turule toote, mis on hõlmatud ühtlustatud standardiga või selle kohta on 
antud Euroopa tehniline hinnang.

Muudatusettepanek 78
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui ehitustoode on hõlmatud
ühtlustatud standardiga või selle kohta on 
antud Euroopa tehniline hinnang, esitatakse 
mis tahes vormis teave selle toimivuse 
kohta seoses põhiomadustega, nagu see on 
määratletud kohaldatavas ühtlustatud 

2. Kui ehitustoode on kooskõlas
ühtlustatud standardiga või selle kohta on 
antud Euroopa tehniline hinnang, esitatakse 
mis tahes vormis teave selle toimivuse 
kohta seoses põhiomadustega, nagu see on 
määratletud kohaldatavas ühtlustatud 
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tehnilises kirjelduses, ainult siis, kui see on 
toimivusdeklaratsioonis esitatud ja 
kindlaks määratud.

tehnilises kirjelduses, ainult siis, kui see on 
toimivusdeklaratsioonis esitatud ja 
kindlaks määratud.

Or.en

Selgitus

Tehniline täpsustus.

Muudatusettepanek 79
Lara Comi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Erandina artikli 4 lõikest 1 ning kui 
puuduvad liidu või siseriiklikud sätted, 
millega nõutakse põhiomaduste 
deklareerimist juhul, kui tootja kavatseb 
toote turule lasta, võib tootja ühtlustatud 
standardiga hõlmatud ehitustoote 
turulelaskmisel toimivusdeklaratsiooni 
mitte koostada, kui:

Erandina artikli 4 lõikest 1 võib tootja 
ühtlustatud standardiga hõlmatud 
ehitustoote turulelaskmisel 
toimivusdeklaratsiooni mitte koostada, kui:

Or.en

Muudatusettepanek 80
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Erandina artikli 4 lõikest 1 ning kui
puuduvad liidu või siseriiklikud sätted, 
millega nõutakse põhiomaduste 
deklareerimist juhul, kui tootja kavatseb 
toote turule lasta, võib tootja ühtlustatud 
standardiga hõlmatud ehitustoote 
turulelaskmisel toimivusdeklaratsiooni 
mitte koostada, kui:

Erandina artikli 4 lõikest 1 võib tootja 
ühtlustatud standardiga hõlmatud 
ehitustoote turulelaskmisel 
toimivusdeklaratsiooni mitte koostada, kui:
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Or.en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik kolme järgneva erandi täielikuks kasutamiseks. Need CE-
märgistuse erandid on teatavate üksikute, ajalooliselt seotud ja kunstipäraste ehitustoodete 
jaoks, mida käsitöölised valmistavad, väga olulised. Nende toodete puhul ei ole nende
unikaalsuse ja väikse mõju tõttu turule majanduslikku ega tehnilist vajadust CE-märgistuseks 
ega seega ka selle jaoks testimiseks.

Muudatusettepanek 81
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Erandina artikli 4 lõikest 1 ning kui 
puuduvad liidu või siseriiklikud sätted, 
millega nõutakse põhiomaduste 
deklareerimist juhul, kui tootja kavatseb 
toote turule lasta, võib tootja ühtlustatud 
standardiga hõlmatud ehitustoote 
turulelaskmisel toimivusdeklaratsiooni 
mitte koostada, kui:

Erandina artikli 4 lõikest 1 ning kui 
puuduvad liidu või siseriiklikud sätted, 
millega nõutakse põhiomaduste 
deklareerimist juhul, kui tooteid hakatakse 
kasutama, võib tootja ühtlustatud 
standardiga hõlmatud ehitustoote 
turulelaskmisel toimivusdeklaratsiooni 
mitte koostada, kui:

Or.en

Muudatusettepanek 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Erandina artikli 4 lõikest 1 ning kui 
puuduvad liidu või siseriiklikud sätted, 
millega nõutakse põhiomaduste 
deklareerimist juhul, kui tootja kavatseb 
toote turule lasta, võib tootja ühtlustatud 
standardiga hõlmatud ehitustoote 
turulelaskmisel toimivusdeklaratsiooni 

Erandina artikli 4 lõikest 1 ning kui
puuduvad liidu või siseriiklikud sätted, 
millega nõutakse põhiomaduste 
deklareerimist juhul, kui tootja kavatseb 
toote turule lasta, võib tootja 
toimivusdeklaratsiooni mitte koostada, kui 
selline deklaratsioon pole riiklike 
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mitte koostada, kui: eeskirjade kohaselt nõutav.

Or.pl

Justification

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.

Muudatusettepanek 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(a) ehitustoode on üksiktootmises 
eritellimuse alusel individuaalselt 
toodetud või tellimuse järgi tehtud ning 
see on paigaldatud ühte 
kindlaksmääratud ehitisse tootja poolt, 
kes vastutab toote ehitistesse ohutu 
paigaldamise eest kooskõlas 
kohaldatavate siseriiklike eeskirjadega, 
ning selliste isikute vastutusel, kes 
vastavalt kohaldatavate siseriiklikele 
eeskirjadele määratakse vastutama 
ehitustööde ohutu läbiviimise eest;

välja jäetud

Or.pl

Selgitus

Vastavalt artikli 5 lõike 1 muudatustele.
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Muudatusettepanek 84
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) ehitustoode on üksiktootmises 
eritellimuse alusel individuaalselt toodetud 
või tellimuse järgi tehtud ning see on 
paigaldatud ühte kindlaksmääratud 
ehitisse tootja poolt, kes vastutab toote 
ehitistesse ohutu paigaldamise eest 
kooskõlas kohaldatavate siseriiklike 
eeskirjadega, ning selliste isikute 
vastutusel, kes vastavalt kohaldatavate 
siseriiklikele eeskirjadele määratakse 
vastutama ehitustööde ohutu läbiviimise 
eest;

a) ehitustoode on üksiktootmises 
eritellimuse alusel individuaalselt toodetud 
või teatava ehitise tarbeks tellimuse järgi 
tehtud;

Or.de

Selgitus

Siin on tegemist sõnastamisveaga. Tooteid ehitistesse paigaldavad firmad ei ole kunagi 
tootjad, vaid alati ehitusettevõtted. Ehitusettevõtted ei ole määruse sisuks ja seetõttu ei ole 
vaja artiklis 5 nende suhtes erandit teha. Määrus on kirjutatud tootjate jaoks ja selles 
kehtestatakse ehitustoodete turulelaskmise või turul kättesaadavaks tegemise tingimused. 
Nõukogu sõnastus viib väärtõlgenduseni määruse sisu osas.

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

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) ehitustoode on valmistatud ehitusplatsil 
vastavasse ehitisse paigaldamiseks 
kooskõlas kohaldatavate siseriiklike 
eeskirjadega ning selliste isikute 
vastutusel, kes vastavalt kohaldatavate 
siseriiklikele eeskirjadele määratakse 
vastutama ehitustööde ohutu läbiviimise 

välja jäetud
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eest, või

Or.de

Selgitus

Artikli 5 punkt a hõlmab ka artikli 5 punkti b. Tegemist on eritellimuse alusel tootmisega, 
asukohal ei ole sealjuures tähtsust.

Muudatusettepanek 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b) ehitustoode on valmistatud 
ehitusplatsil vastavasse ehitisse 
paigaldamiseks kooskõlas kohaldatavate 
siseriiklike eeskirjadega ning selliste 
isikute vastutusel, kes vastavalt 
kohaldatavate siseriiklikele eeskirjadele 
määratakse vastutama ehitustööde ohutu 
läbiviimise eest, või

välja jäetud

Or.pl

Selgitus

Vastavalt artikli 5 lõike 1 muudatustele.

Muudatusettepanek 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(c) ehitustoode on valmistatud 
traditsioonilisel viisil ja üksiktootmises 
selliste ehitiste nõuetekohaseks 
renoveerimiseks, mis on ametliku kaitse 
all teatava keskkonna või nende endi 

välja jäetud
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spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise 
väärtuse tõttu kooskõlas kohaldatavate 
siseriiklike eeskirjadega.

Or.pl

Selgitus

Vastavalt artikli 5 lõike 1 muudatustele.

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

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) ehitustoode on valmistatud 
traditsioonilisel viisil ja üksiktootmises 
selliste ehitiste nõuetekohaseks 
renoveerimiseks, mis on ametliku kaitse all 
teatava keskkonna või nende endi 
spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise 
väärtuse tõttu kooskõlas kohaldatavate 
siseriiklike eeskirjadega.

c) ehitustoode on valmistatud 
muinsuskaitsega kooskõlas oleval viisil ja 
üksiktootmises selliste ehitiste 
nõuetekohaseks renoveerimiseks, mis on 
ametliku kaitse all teatava keskkonna või 
nende endi spetsiifilise arhitektuurilise või 
ajaloolise väärtuse tõttu kooskõlas 
kohaldatavate siseriiklike eeskirjadega.

Or.de

Selgitus

Oluline on muinsuskaitse seisukohast korrektne tegutsemine. Eelkõige kaasaegsete 
muinsuskaitse all olevate hoonete puhul on piirang „traditsioonilisel viisil” eksitav ja väär.

Muudatusettepanek 89
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(c) ehitustoode on valmistatud 
traditsioonilisel viisil ja üksiktootmises 
selliste ehitiste nõuetekohaseks 

(c) ehitustoode on valmistatud 
traditsioonilisel viisil ja üksiktootmises 
nimelt selliste ehitiste nõuetekohaseks 
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renoveerimiseks, mis on ametliku kaitse all 
teatava keskkonna või nende endi 
spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise 
väärtuse tõttu kooskõlas kohaldatavate 
siseriiklike eeskirjadega.

renoveerimiseks, mis on ametliku kaitse all 
teatava keskkonna või nende endi 
spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise 
väärtuse tõttu kooskõlas kohaldatavate 
siseriiklike eeskirjadega.

Or.en

Selgitus

Ametlikult kaitstud hoonete või alade renoveerimine võib olla üksnes mittetööstusliku 
protsessi käigus toodetud traditsiooniliste toodete näide.

Muudatusettepanek 90
Lara Comi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(c) ehitustoode on valmistatud 
traditsioonilisel viisil ja üksiktootmises 
selliste ehitiste nõuetekohaseks 
renoveerimiseks, mis on ametliku kaitse all 
teatava keskkonna või nende endi 
spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise 
väärtuse tõttu kooskõlas kohaldatavate 
siseriiklike eeskirjadega.

(c) ehitustoode on valmistatud 
traditsioonilisel viisil ja üksiktootmises 
nimelt selliste ehitiste nõuetekohaseks 
renoveerimiseks, mis on ametliku kaitse all 
teatava keskkonna või nende endi 
spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise 
väärtuse tõttu kooskõlas kohaldatavate 
siseriiklike eeskirjadega.

Or.en

Muudatusettepanek 91
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(c) iga põhiomaduse hindamiseks 
kasutatud ühtlustatud standardi või 
Euroopa tehnilise hinnangu viitenumber ja 

(c) iga põhiomaduse hindamiseks 
kasutatud ühtlustatud standardi või 
Euroopa tehnilise hinnangu viitenumber, 
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väljaandmise kuupäev; pealkiri ja väljaandmise kuupäev;

Or.en

Muudatusettepanek 92
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(d) kui see on asjakohane, kasutatud 
tehnilise eridokumentatsiooni viitenumber 
ja nõuded, millele toode tootja väitel 
vastab.

(d) kui see on asjakohane, artiklites 36 
kuni 38 täpsustatud eesmärkideks 
kasutatud dokumentatsiooni viitenumber ja 
nõuded, millele toode tootja väitel vastab.

Or.en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 93
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(c) ehitustoote deklareeritud kavandatud 
kasutusotstarbe või -otstarvete vähemalt 
ühe põhiomaduse toimivus;

välja jäetud

Or.en
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Selgitus

Kohustus vähemalt ühe põhiomaduse toimivust deklareerida viib juhtudel, kui ühtegi 
põhiomadust ei pea deklareerima, absurdsete olukordadeni. Ilmselgelt tekitab see väikestele 
ja keskmise suuruse ettevõtetele ebavajalikku haldus- ja finantskoormust.

Muudatusettepanek 94
Lara Comi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(c) ehitustoote deklareeritud kavandatud 
kasutusotstarbe või -otstarvete vähemalt 
ühe põhiomaduse toimivus;

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 95
Andreas Schwab

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) ehitustoote deklareeritud kavandatud 
kasutusotstarbe või -otstarvete vähemalt 
ühe põhiomaduse toimivus;

c) ehitustoote deklareeritud kavandatud 
kasutusotstarbe või -otstarvete kõikide 
põhiomaduste toimivus;

Or.de

Muudatusettepanek 96
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(c) ehitustoote deklareeritud kavandatud 
kasutusotstarbe või -otstarvete vähemalt 

(c) ehitustoote deklareeritud kavandatud 
kasutusotstarbe või -otstarvete kõikide 
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ühe põhiomaduse toimivus; põhiomaduste toimivus;

Or.en

Muudatusettepanek 97
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) ehitustoote deklareeritud kavandatud
kasutusotstarbe või -otstarvete vähemalt 
ühe põhiomaduse toimivus;

c) ehitustoote deklareeritud kavandatud 
kasutusotstarbe või -otstarvete kõikide 
põhiomaduste toimivus;

Or.de

Selgitus

Toote kohta tuleb märkida kõik põhiomadused ning nende toimivus, kui need on teatava 
kasutusotstarbe jaoks olulised. Ainult teatavate omaduste toimivuse deklareerimine ei saa 
mingil juhul olla tootja äranägemisel tehtav otsus. Sõltumata sellest, millise tootja toodetega 
on tegemist, peavad ühel ja samal tehnilisel kirjeldusel põhinevad põhiomadused ja neid 
puudutav teave toimivuse kohta olema alati ühesugused. Vastasel juhul tekivad turul 
konkurentsimoonutused.

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

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt d

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

d) kui see on asjakohane, ehitustoote 
toimivus tasemete või klasside kaupa või
kirjeldusena seoses artikli 3 lõike 3 
kohaselt kindlaksmääratud 
põhiomadustega;

d) kui see on asjakohane, ehitustoote 
toimivus tasemete või klasside kaupa,
kirjeldusena või arvestuse alusel seoses 
artikli 3 lõike 3 kohaselt kindlaksmääratud 
põhiomadustega;

Or.de
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Selgitus

Teatud juhtudel on toodete toimivus võimalik kindlaks teha ka arvutustega.

Muudatusettepanek 99
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt d 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(d) kui see on asjakohane, ehitustoote 
toimivus tasemete või klasside kaupa või 
kirjeldusena seoses artikli 3 lõike 3 
kohaselt kindlaksmääratud 
põhiomadustega;

(d) kui see on asjakohane, ehitustoote 
toimivus tasemete või klasside kaupa või 
kirjeldusena seoses artikli 3 lõike 3 
kohaselt kindlaksmääratud 
põhiomadustega, sealhulgas toote 
kvantitatiivne panus globaalse 
soojenemise tegurisse deklareeritud 
kavandatud kasutusotstarbest või 
-otstarvetest tulenevate 
kasvuhoonegaaside näol.

Or.en

Justification

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

Muudatusettepanek 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt e

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

e) kui see on asjakohane, ehitustoote välja jäetud
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toimivus tasemete või klasside kaupa või 
kirjeldusena seoses kõikide 
põhiomadustega, mille kohta on 
deklareeritud kavandatud 
kasutusotstarvet või -otstarbeid käsitlevad 
sätted, kui tootja kavatseb ehitustoote 
turule lasta;

Or.de

Muudatusettepanek 101
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt e 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(e) kui see on asjakohane, ehitustoote 
toimivus tasemete või klasside kaupa või 
kirjeldusena seoses kõikide 
põhiomadustega, mille kohta on
deklareeritud kavandatud kasutusotstarvet 
või -otstarbeid käsitlevad sätted, kui tootja 
kavatseb ehitustoote turule lasta;

(e) kui see on asjakohane, ehitustoote 
toimivus tasemete või klasside kaupa või 
kirjeldusena või arvutuse alusel seoses 
kõikide põhiomadustega deklareeritud 
kavandatud kasutusotstarbe või -otstarvete 
osas;

Or.en

Muudatusettepanek 102
Andreas Schwab

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt e

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

e) kui see on asjakohane, ehitustoote 
toimivus tasemete või klasside kaupa või 
kirjeldusena seoses kõikide 
põhiomadustega, mille kohta on 
deklareeritud kavandatud kasutusotstarvet
või -otstarbeid käsitlevad sätted, kui tootja 
kavatseb ehitustoote turule lasta;

e) kui see on asjakohane, ehitustoote 
toimivus tasemete või klasside kaupa või 
kirjeldusena seoses kõikide 
põhiomadustega, mille kohta on 
deklareeritud kavandatud kasutusotstarve
või -otstarbed;

Or.de
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Muudatusettepanek 103
Andreas Schwab

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt f

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

f) loetletud põhiomaduste korral, mille 
toimivust ei ole deklareeritud, akronüüm 
„NPD” (No Performance Determined, st 
toimivust ei ole kindlaks määratud);

f) loetletud põhiomaduste korral, mille 
toimivust ei ole deklareeritud, akronüüm 
„NPD” (No Performance Determined, st 
toimivust ei ole kindlaks määratud), kui 
ühtlustatud kirjelduses on see võimalus 
ette nähtud;

Or.de

Muudatusettepanek 104
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt f 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(f) loetletud põhiomaduste korral, mille 
toimivust ei ole deklareeritud, akronüüm 
„NPD” (No Performance Determined, st 
toimivust ei ole kindlaks määratud);

(f) loetletud põhiomaduste korral, mille 
toimivust ei ole deklareeritud, akronüüm 
„NPD” (No Performance Determined, st 
toimivust ei ole kindlaks määratud); kui 
see on ühtlustatud tehnilises kirjelduses 
ette nähtud;

Or.en

Muudatusettepanek 105
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt f

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

f) loetletud põhiomaduste korral, mille 
toimivust ei ole deklareeritud, akronüüm 
„NPD” (No Performance Determined, st 
toimivust ei ole kindlaks määratud);

f) loetletud põhiomaduste korral, mille 
toimivust ei ole deklareeritud, akronüüm 
„NPD” (No Performance Determined, st 
toimivust ei ole kindlaks määratud), kui 
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ühtlustatud kirjelduses on see võimalus 
ette nähtud;

Or.de

Selgitus

Toote kohta tuleb märkida kõik põhiomadused ning nende toimivus, kui need on teatava 
kasutusotstarbe jaoks olulised. Ainult teatavate omaduste toimivuse deklareerimine ei saa 
mingil juhul olla tootja äranägemisel tehtav otsus. Sõltumata sellest, millise tootja toodetega 
on tegemist, peavad ühel ja samal tehnilisel kirjeldusel põhinevad põhiomadused ja neid 
puudutav teave toimivuse kohta olema alati ühesugused. Vastasel juhul tekivad turul 
konkurentsimoonutused.

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

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Igale turul kättesaadavaks tehtavale 
tootele lisatakse toimivusdeklaratsiooni 
koopia.

1. Iga turul kättesaadavaks tehtava toote
toimivusdeklaratsioon peab olema igal 
ajal elektrooniliselt kättesaadav. 

Tootja teeb toimivusdeklaratsiooni paberil 
kättesaadavaks ainult juhul, kui 
vastuvõtja seda nõuab.

Or.de

Selgitus

Täieliku toimivusdeklaratsiooni lisamine igale tootele igal ajal ei ole vajalik. Piisab 
elektrooniliselt kättesaadavaks tegemisest näiteks tootja veebilehel. Selge soovi korral teeb 
tootja toimivusdeklaratsiooni erandjuhtudel paberil kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 107
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Igale turul kättesaadavaks tehtavale 
tootele lisatakse toimivusdeklaratsiooni 
koopia.

1. Igale turule kättesaadavaks tehtavale 
tootele lisatakse paberil või elektroonilisel 
kujul iga toote toimivusdeklaratsiooni 
koopia.

Or.en

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

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui sama toote partii toimetatakse ühele 
kasutajale, võib sellele lisada ühe 
toimivusdeklaratsiooni koopia.

välja jäetud

Or.de

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

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toimivusdeklaratsiooni koopia võib 
teha elektrooniliselt kättesaadavaks ainult 
juhul, kui vastuvõtja on selleks andnud 
selge nõusoleku.

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 110
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 2 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toimivusdeklaratsiooni koopia võib teha 
elektrooniliselt kättesaadavaks ainult 
juhul, kui vastuvõtja on selleks andnud 
selge nõusoleku.

2. Tootja saadab toimivusdeklaratsiooni 
koopia paberil, kui vastuvõtja seda otseselt 
nõuab.

Or.de

Muudatusettepanek 111
Andreas Schwab

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Erandina lõigetest 1 ja 2 võib 
toimivusdeklaratsiooni sisu teha 
kättesaadavaks veebilehel vastavalt 
komisjoni poolt artikli 60 kohaselt 
delegeeritud õigusaktidega kehtestatud 
tingimustele.

3. Erandina lõigetest 1 ja 2 võib 
toimivusdeklaratsiooni koopia teha 
kättesaadavaks veebilehel vastavalt 
komisjoni poolt artikli 60 kohaselt 
delegeeritud õigusaktidega kehtestatud 
tingimustele.

Or.en

Muudatusettepanek 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Toimivusdeklaratsioon lisatakse keeles 
või keeltes, mida nõuab liikmesriik, kus 
toode tehakse kättesaadavaks.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Ühtsel siseturul ei tohi keel kaasa tuua takistusi. Lisaks on esitatud väljajätmise eesmärgiks 
keskmise suurusega ettevõtete parem ja eelkõige väiksemate kuludega kaasamine 
läbivaadatud määruse kehtivusalasse.
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Muudatusettepanek 113
Lara Comi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 8 – lõige 2 – alalõik 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

CE-märgis kinnitatakse nendele 
ehitustoodetele, mille kohta tootja on 
koostanud toimivusdeklaratsiooni vastavalt 
artiklitele 4, 6 ja 7.

CE-märgis kinnitatakse nendele 
ehitustoodetele, mille kohta tootja on 
koostanud toimivusdeklaratsiooni vastavalt 
artiklitele 4, 6, 7, 36, 37 ja 38 ning 
lihtsustatud menetluste mainimisega.

Or.en

Muudatusettepanek 114
Lara Comi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui tootja ei ole koostanud 
toimivusdeklaratsiooni vastavalt artiklitele 
4, 6 ja 7, siis CE-märgist ei kinnitata.

Kui tootja ei ole koostanud 
toimivusdeklaratsiooni vastavalt artiklitele 
4, 6,7, 36, 37 ja 3 ning lihtsustatud 
menetlusi mainides, siis CE-märgist ei 
kinnitata.

Or.en

Muudatusettepanek 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Iga ühtlustatud standardiga hõlmatud Vastavalt artiklile 5 on iga ühtlustatud 
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ehitustoote või ehitustoote, mille kohta on 
antud Euroopa tehniline hinnang, ainsaks 
märgiseks on CE-märgis, mis tõendab 
ehitustoote vastavust deklareeritud 
toimivusele seoses põhiomadustega, mis on 
hõlmatud kõnealuse ühtlustatud 
standardiga või Euroopa tehnilise 
hinnanguga.

standardiga hõlmatud ehitustoote või 
ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa 
tehniline hinnang, ainsaks märgiseks CE-
märgis, mis tõendab ehitustoote vastavust 
deklareeritud toimivusele seoses 
põhiomadustega, mis on hõlmatud 
kõnealuse ühtlustatud standardiga või 
Euroopa tehnilise hinnanguga.

Or.pl

Selgitus

Vastavalt artikli 5 lõike 1 muudatustele.

Muudatusettepanek 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Sellega seoses ei viita liikmesriigid peale 
CE-märgise siseriiklikes meetmetes 
ühelegi muule vastavusmärgistusele või 
kõrvaldavad kõik viited muule 
vastavusmärgistusele, mis tõendab 
vastavust deklareeritud toimivusele seoses 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega hõlmatud 
põhiomadustega.

Liikmesriigid ei viita peale CE-märgise 
siseriiklikes meetmetes ühelegi muule 
vastavusmärgistusele või kõrvaldavad kõik 
viited muule vastavusmärgistusele, mis 
tõendab vastavust deklareeritud 
toimivusele seoses ühtlustatud tehnilise 
kirjeldusega hõlmatud põhiomadustega ja 
on nõutav käesoleva määruse artikli 3 
lõike 3 põhjal välja antud ELi eeskirjade 
kohaselt.

Or.pl

Selgitus

Vastavalt artikli 5 lõike 1 muudatustele.
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Muudatusettepanek 117
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Sellega seoses ei viita liikmesriigid peale 
CE-märgise siseriiklikes meetmetes 
ühelegi muule vastavusmärgistusele või 
kõrvaldavad kõik viited muule 
vastavusmärgistusele, mis tõendab 
vastavust deklareeritud toimivusele seoses 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega
hõlmatud põhiomadustega.

Sellega seoses ei viita liikmesriigid peale 
CE-märgise siseriiklikes meetmetes 
ühelegi muule vastavusmärgistusele või 
kõrvaldavad kõik viited muule 
vastavusmärgistusele, mis tõendab 
vastavust deklareeritud toimivusele seoses 
ühtlustatud standardiga hõlmatud 
põhiomadustega.

Or.en

Selgitus

Artikli 8 lõike 3 volitus kõrvaldada liikmesriikide siseriiklike menetluste meetmed, hõlmates 
ühtlustatud tehnilise kirjelduse sisu, on vastuoluline. Liikmesriikidel peaks olema jätkuvalt 
lubatud kasutada riigisiseseid meetmeid, mis hõlmavad Euroopa hindamise dokumendi 
tooteid, kuna nende toodete jaoks ei ole kogu ELi hõlmavat kohustuslikku märgistust.

Muudatusettepanek 118
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 8 – lõige 6 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

6. Nii meetodid, mida liikmesriigid 
kasutavad seoses ehitistele nõuete 
kehtestamisega, kui ka muud ehitustoodete 
põhiomadusi käsitlevad siseriiklikud 
eeskirjad vastavad ühtlustatud tehnilistele 
kirjeldustele.

6. Nii meetodid, mida liikmesriigid 
kasutavad seoses ehitistele nõuete 
kehtestamisega, kui ka muud ehitustoodete 
põhiomadusi käsitlevad siseriiklikud 
eeskirjad vastavad ühtlustatud 
standarditele.

Or.en

Selgitus

Ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele võib selles lauses viia valesti arusaamiseni, muutes pärast 
Euroopa hindamisdokumendi ilmumist Euroopa tehnilised hindamised kohustuslikuks.
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Muudatusettepanek 119
Catherine Stihler

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. CE-märgisele lisatakse selle esmakordse 
kinnitamise aasta kaks viimast numbrit, 
tootja nimi või tähis ja registreeritud
aadress, tootetüübi kordumatu 
identifitseerimiskood, 
toimivusdeklaratsiooni viitenumber, 
deklareeritud toimivuse tase või klass, 
kohaldatud ühtlustatud tehnilise kirjelduse 
viide, teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumber, kui see on 
asjakohane, ning kohaldatud ühtlustatud 
tehnilises kirjelduses sätestatud kavandatud 
kasutusotstarve.

2. CE-märgisele lisatakse selle esmakordse 
kinnitamise aasta kaks viimast numbrit, 
tootja nimi ja registreeritud aadress või 
tähis, mis lubab tootja nime ja aadressi 
lihtsalt ning igasuguse ebaselguseta 
tuvastada, tootetüübi kordumatu 
identifitseerimiskood, 
toimivusdeklaratsiooni viitenumber, 
deklareeritud toimivuse tase või klass, 
kohaldatud ühtlustatud tehnilise kirjelduse 
viide, teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumber, kui see on 
asjakohane, ning kohaldatud ühtlustatud 
tehnilises kirjelduses sätestatud kavandatud 
kasutusotstarve.

Or.en

Selgitus

Käesolevat määrust oleks vaevaline rakendada puutööstuses, kuna hetkel püsib see tänu 
praktilistele piirangutele toote suuruse ja olemuse osas. See muudatusettepanek võimaldab 
tagada sama teavet, kuid rakendada seda tööstusele vastuvõetaval viisil.

Muudatusettepanek 120
Andreas Schwab

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. CE-märgisele lisatakse selle esmakordse 
kinnitamise aasta kaks viimast numbrit, 
tootja nimi või tähis ja registreeritud 
aadress, tootetüübi kordumatu 
identifitseerimiskood, 

2. CE-märgisele lisatakse tootja 
registreeritud aadress või tähis, tootetüübi 
kordumatu identifitseerimiskood, 
kohaldatud ühtlustatud tehnilise kirjelduse 
viide, teavitatud asutuse 
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toimivusdeklaratsiooni viitenumber, 
deklareeritud toimivuse tase või klass, 
kohaldatud ühtlustatud tehnilise kirjelduse 
viide, teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumber, kui see on 
asjakohane, ning kohaldatud ühtlustatud 
tehnilises kirjelduses sätestatud 
kavandatud kasutusotstarve.

identifitseerimisnumber, kui see on 
asjakohane, ning ühtlustatud tehnilises 
kirjelduses sätestatud minimaalne tehniline 
teade, võimaldades toote ja selle 
kavatsetud otstarbe selge tuvastamise.

 Or.en

Selgitus

CE-märgistuses toimivusdeklaratsiooni kogu sisu kordamine tekitab bürokraatia koormuse ja 
kulud väärtust lisamata, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.. Teave toote kohta 
peab olema asjakohane ning seega piirnema olulise informatsiooniga, mis võimaldab toote ja 
selle kavatsetud kasutusotstarbe tuvastamist.

Muudatusettepanek 121
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. CE-märgisele lisatakse selle esmakordse 
kinnitamise aasta kaks viimast numbrit, 
tootja nimi või tähis ja registreeritud 
aadress, tootetüübi kordumatu 
identifitseerimiskood, 
toimivusdeklaratsiooni viitenumber, 
deklareeritud toimivuse tase või klass, 
kohaldatud ühtlustatud tehnilise kirjelduse 
viide, teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumber, kui see on 
asjakohane, ning kohaldatud ühtlustatud 
tehnilises kirjelduses sätestatud
kavandatud kasutusotstarve.

2. CE-märgisele lisatakse selle esmakordse 
kinnitamise aasta kaks viimast numbrit, 
tootja nimi või tähis ja registreeritud 
aadress, tootetüübi kordumatu 
identifitseerimiskood, kohaldatud 
ühtlustatud tehnilise kirjelduse viide ning 
veebilehe aadress, kus
toimivusdeklaratsiooniga saab tutvuda.

Or.en
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Selgitus

Ainult toote ja selle kavandatud kasutamise tuvastamiseks vajalik teave peaks tootega 
füüsiliselt kaasas olema, et need oleksid toodete paigaldajatele kasulikud ja mõistetavad. 
Sellele võib lisada veebilehe aadressi, kus saab tutvuda kogu toimivusdeklaratsiooniga.

Muudatusettepanek 122
Hans-Peter Mayer

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. CE-märgisele lisatakse selle esmakordse 
kinnitamise aasta kaks viimast numbrit, 
tootja nimi või tähis ja registreeritud 
aadress, tootetüübi kordumatu 
identifitseerimiskood, 
toimivusdeklaratsiooni viitenumber, 
deklareeritud toimivuse tase või klass,
kohaldatud ühtlustatud tehnilise kirjelduse 
viide, teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumber, kui see on 
asjakohane, ning kohaldatud ühtlustatud 
tehnilises kirjelduses sätestatud kavandatud 
kasutusotstarve.

2. CE-märgisele lisatakse selle esmakordse 
kinnitamise aasta kaks viimast numbrit, 
tootja nimi või tähis ja registreeritud 
aadress, tootetüübi kordumatu 
identifitseerimiskood, kohaldatud 
ühtlustatud tehnilise kirjelduse viide, 
teavitatud asutuse identifitseerimisnumber, 
kui see on asjakohane, ning kohaldatud 
ühtlustatud tehnilises kirjelduses sätestatud 
kavandatud kasutusotstarve ning veebilehe 
aadress, millel toimivusdeklaratsioon on 
kättesaadavaks tehtud.

Or.de

Selgitus

Tootele tuleks lisada ainult oluline teave. Seda võib täiendada veebilehe ja seal leiduvate 
lisaandmete äramärkimisega.

Muudatusettepanek 123
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 2 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. CE-märgisele lisatakse selle esmakordse 
kinnitamise aasta kaks viimast numbrit, 
tootja nimi või tähis ja registreeritud 
aadress, tootetüübi kordumatu 
identifitseerimiskood, 
toimivusdeklaratsiooni viitenumber, 
deklareeritud toimivuse tase või klass, 
kohaldatud ühtlustatud tehnilise kirjelduse 
viide, teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumber, kui see on 
asjakohane, ning kohaldatud ühtlustatud 
tehnilises kirjelduses sätestatud
kavandatud kasutusotstarve.

2. CE-märgisele lisatakse selle esmakordse 
kinnitamise aasta kaks viimast numbrit, 
tootja nimi või tähis ja registreeritud 
aadress, tootetüübi kordumatu 
identifitseerimiskood, 
toimivusdeklaratsiooni viitenumber, 
deklareeritud toimivuse tase või klass, 
kohaldatud ühtlustatud tehnilise kirjelduse 
viide, teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumber, kui see on 
asjakohane, ning toote ja selle kavandatud 
kasutusotstarbe selget tuvastamist 
võimaldav tehniline informatsioon.

Or.en

Selgitus

CE-märgistusele lisatavat teavet toodetel tuleks vähendada, kuna see on kulukas, tülikas ning 
teeb tootmise, toote hoiustamise ja levitamise keeruliseks nõutavat teavet sisaldava templiga. 
Samuti ei tohiks alahinnata mitmesuguse teabe mitmes keeles haldamise probleemi. 
Asjakohane teade peaks piirduma kõige olulisemaga ning see peaks olema mõistetav ja 
kasutatav kohapeal.

Muudatusettepanek 124
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tuginevad 
olemasolevatele mehhanismidele, et 
tagada CE-vastavusmärgist käsitleva 
korra nõuetekohane rakendamine, ning 
võtavad vastavusmärgise ebaõige 
kasutamise korral sobivaid meetmeid. 
Karistused peavad olema 
proportsionaalsed õigusrikkumise raskuse 
suhtes. 

Or.en
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Muudatusettepanek 125
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Ehitustoodete kontaktpunktid on 
sõltumatud kõigist asutustest ja 
organisatsioonidest, mis on kaasatud CE-
vastavusmärgise andmise menetlusse. 
Siiski ei välista see uue asutuse loomist 
asjakohase tegevuse hõlbustamiseks.

Or.en

Muudatusettepanek 126
Cristian Silviu Buşoi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 11 – lõige 8 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

8 a. Ehitustoodete turuleviimise korral 
tagavad tootjad, et need on kujundatud ja 
toodetud kooskõlas käesolevas määruses 
sätestatud nõuetega ja kohaldavate töö 
põhinõuetega ning ehitustoodete 
kavatsetud otstarbe või otstarvete 
põhiomadustega.

Or.en

Selgitus

Otsusest 768/2008 võetud klausel. Ettepanekus korratakse ja rõhutatakse esimese artikli sisus 
märgitud määruse peamist mehhanismi. Peame oluliseks uue õigusliku raamistiku teksti 
täiendada käesoleva määruse eriliste tunnustega.
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Muudatusettepanek 127
Cristian Silviu Buşoi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Enne ehitustoote turule laskmist tagavad 
importijad, et tootja on hinnanud ja 
kontrollinud toimivuse püsivust. Nad 
tagavad, et tootja on koostanud artikli 11 
lõike 1 teises lõigus osutatud tehnilise 
dokumentatsiooni ning 
toimivusdeklaratsiooni vastavalt artiklitele 
4, 6 ja 7. Nad tagavad ka, et tootel on CE-
märgis, kui see on asjakohane, ja et sellega 
on kaasas nõutud dokumendid ning et 
tootja on täitnud artikli 11 lõigetes 4 ja 5 
sätestatud nõuded.

Enne ehitustoote turule laskmist tagavad 
importijad, et tootja on hinnanud ja 
kontrollinud toimivuse püsivust, kooskõlas 
kohaldavate töö põhinõuetega ning 
asjakohase kavatsetud otstarbe 
põhiomadustega. Nad tagavad, et tootja on 
koostanud artikli 11 lõike 1 teises lõigus 
osutatud tehnilise dokumentatsiooni ning 
toimivusdeklaratsiooni vastavalt artiklitele 
4, 6 ja 7. Nad tagavad ka, et tootel on CE-
märgis, kui see on asjakohane, ja et sellega 
on kaasas nõutud dokumendid ning et 
tootja on täitnud artikli 11 lõigetes 4 ja 5 
sätestatud nõuded.

Or.en

Selgitus

Ettepanekus korratakse ja rõhutatakse esimese artikli sisus märgitud määruse peamist 
mehhanismi. Peame oluliseks uue õigusliku raamistiku teksti täiendada käesoleva määruse 
eriliste tunnustega.

Muudatusettepanek 128
Cristian Silviu Buşoi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui importija arvab või tal on põhjust 
arvata, et ehitustoode ei vasta 
toimivusdeklaratsioonile või muudele 
käesoleva määruse kohaldatavatele 
nõuetele, ei lase ta ehitustoodet turule 
enne, kui see on viidud vastavusse lisatud 
toimivusdeklaratsiooniga ja muude 
käesoleva määruse kohaldatavate nõuetega 

Kui importija arvab või tal on põhjust 
arvata, et ehitustoode ei vasta 
toimivusdeklaratsioonile või muudele 
käesoleva määruse kohaldatavatele 
nõuetele, eriti kavatsetud kasutusotstarbe 
või -otstarvete jaoks asjakohaste 
põhiomadustega seotud nõuetele, ei lase ta 
ehitustoodet turule enne, kui see on viidud 
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või kui toimivusdeklaratsioon on 
parandatud. Lisaks sellele, kui ehitustoode 
kujutab endast riski, teavitab importija 
sellest tootjat ja turujärelevalveasutusi.

vastavusse lisatud 
toimivusdeklaratsiooniga ja muude 
käesoleva määruse kohaldatavate nõuetega 
või kui toimivusdeklaratsioon on 
parandatud. Lisaks sellele, kui ehitustoode 
kujutab endast riski, teavitab importija 
sellest tootjat ja turujärelevalveasutusi.

Or.en

Selgitus

Kooskõlas artikli 5 lõikega 3 tuleb põhiomadused avalikustada ja maaletoojad peaksid selle 
kohustusest eriti teadlikud olema.

Muudatusettepanek 129
Cristian Silviu Buşoi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui levitaja arvab või tal on põhjust arvata, 
et ehitustoode ei vasta 
toimivusdeklaratsioonile või muudele 
käesoleva määruse kohaldatavatele 
nõuetele, ei tee ta toodet turul 
kättesaadavaks enne, kui see on viidud 
vastavusse lisatud 
toimivusdeklaratsiooniga ja muude 
käesoleva määruse kohaldatavate nõuetega 
või kui toimivusdeklaratsioon on 
parandatud. Lisaks sellele, kui ehitustoode 
kujutab endast riski, teavitab levitaja sellest 
tootjat või importijat ja 
turujärelevalveasutusi.

Kui levitaja arvab või tal on põhjust arvata, 
et ehitustoode ei vasta 
toimivusdeklaratsioonile või muudele 
käesoleva määruse kohaldatavatele 
nõuetele, eriti kavatsetud kasutusotstarbe 
või -otstarvete jaoks asjakohaste 
põhiomadustega seotud nõuetele, ei tee ta 
ehitustoodet turul kättesaadavaks enne, kui 
see on viidud vastavusse lisatud 
toimivusdeklaratsiooniga ja muude 
käesoleva määruse kohaldatavate nõuetega 
või kui toimivusdeklaratsioon on 
parandatud. Lisaks sellele, kui ehitustoode 
kujutab endast riski, teavitab levitaja sellest 
tootjat või importijat ja 
turujärelevalveasutusi.

Or.en

Selgitus

Kooskõlas artikli 5 lõikega 3 tuleb põhiomadused avalikustada ja levitajad, sealhulgas eriti 
hulgimüüjad peaksid selle kohustusest teadlikud olema.
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Muudatusettepanek 130
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Euroopa standardiasutused 
hõlbustavad väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete juurdepääsu 
standardiseerimisele ning seavad 
eesmärgiks olukorra, kus tehnilise 
komitee ja/või töögrupi koosseisu kuuluks 
vaid kuni 25% mis tahes kategooria 
osanikke.

Or.en

Justification

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.

Muudatusettepanek 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Pärast tootjalt Euroopa tehnilise 
hindamise taotluse saamist koostab 
tehnilise hindamise asutuste organisatsioon 
Euroopa hindamisdokumendi ja võtab selle 
vastu iga ehitustoote kohta, mis on 
ühtlustatud standardiga hõlmamata või 
täielikult hõlmamata, mille toimivust ei 
saa põhiomaduste osas olemasoleva 
ühtlustatud standardi alusel tervikuna 

1. Pärast tootjalt Euroopa tehnilise 
hindamise taotluse saamist koostab 
tehnilise hindamise asutuste organisatsioon 
Euroopa hindamisdokumendi ja võtab selle 
vastu uuendusliku ehitustoote kohta.
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hinnata, sest muu hulgas:

Or.pl

Selgitus

Vt artikli 2 muudatusettepaneku Selgitust.

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

Nõukogu seisukoht
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(1 a) Tehnilise hindamise asutuste 
organisatsioon vastavalt artikli 31 lõikele 
1 täidab seoses kehtivate Euroopa 
hindamisdokumentidega järgmisi 
ülesandeid:
a) ajakohastamine vastavalt tehnika 
tasemele asjakohaste ajavahemike järel;
b) eri toodete kohta koostatud Euroopa 
hindamisdokumentide koondamine uueks, 
kogu tooteperekonda hõlmavaks Euroopa 
hindamisdokumendiks. 

Or.de

Selgitus

Lisatud teksti eesmärgiks on parem kasutatavus ja suurem ohutus.

Muudatusettepanek 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(a) toode ei kuulu ühegi olemasoleva 
ühtlustatud standardi kohaldamisalasse;

välja jäetud

Or.pl

Selgitus

Vastavalt artikli 19 lõike 1 muudatustele.

Muudatusettepanek 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b) vähemalt ühe kõnealuse toote 
põhiomaduse puhul ei ole ühtlustatud 
standardiga ettenähtud hindamismeetod 
asjakohane või

välja jäetud

Or.pl

Selgitus

Vastavalt artikli 19 lõike 1 muudatustele.

Muudatusettepanek 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(c) ühtlustatud standard ei näe ette ühtki 
hindamismeetodit, mis oleks seotud
vähemalt ühe kõnealuse toote 
põhiomadusega.

välja jäetud

Or.pl
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Selgitus

Vastavalt artikli 19 lõike 1 muudatustele.

Muudatusettepanek 136
Hans-Peter Mayer

Nõukogu seisukoht
Artikkel 19 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Komisjon võib artikli 60 kohaselt võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et muuta II 
lisa ja kehtestada täiendavad 
menetluseeskirjad Euroopa 
hindamisdokumendi väljatöötamise ja 
vastuvõtmise kohta.

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Täiendavate menetluseeskirjade loomise võimalus komiteemenetluse raames läheb liiga 
kaugele. Ka lause esimeses pooles on jäetud selles osas liiga suur tegevusvabadus. II lisas on 
sätestatud selged eeskirjad Euroopa hindamisdokumendi koostamise kohta. Neid ei ole vaja 
laiendada ega täiendada. Kui seda siiski tehakse, on tegemist põhiomadustega.

Muudatusettepanek 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Euroopa tehniline hinnang antakse 
uuenduslikele ehitustoodetele.

Or.pl
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Selgitus

Vt artikli 2 muudatusettepanekut uuendusliku toote määratluse lisamise kohta.

Muudatusettepanek 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 26 – lõige 1 b (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 b. Kui Euroopa tehnilist hinnangut ei 
asendata harmoneeritud standardiga ning 
ehitustoote tootja ei tee tootes olulisi 
muudatusi, mis mõjutaksid toote omadusi, 
pikendatakse Euroopa tehnilist hinnangut 
automaatselt kuni harmoneeritud 
standardi avaldamiseni või kuni tootja 
muudab toodet oluliselt ja taotleb uut 
Euroopa tehnilist hindamist.

Or.pl

Selgitus

Pole mingit põhjust, miks Euroopa tehniline hinnang peaks toote muutmata jätmisel aeguma 
ja tootja peaks läbima uuesti sama protseduuri, mis suurendab veelgi Euroopa tehnilise 
hinnangu saamise kulu. See muudatus aitab kiirendada harmoneeritud standardi koostamist.

Muudatusettepanek 139
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 26 – lõige 3 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Euroopa tehnilise hinnangu kehtivus 
piirneb viie aastaga. Pärast seda 
ajavahemikku võib tootja vastavalt artikli 
31 lõikele 1 taotleda tehnilise hindamise 
asutuste organisatsioonilt Euroopa 
tehnilise hinnangu pikendamist. 
Tehniliste hindamise asutuste 
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organisatsioon hindab Euroopa tehnilise 
hindamise vastavust Euroopa hindamise 
dokumendile.

Or.en

Muudatusettepanek 140
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu seisukoht
Artikkel 27 – lõige 5 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui komisjon ei ole selliseid tingimusi 
kehtestanud, võivad Euroopa 
standardiorganid kehtestada need 
ühtlustatud standardites, lähtudes 
läbivaadatud volitusest.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Praegune tava, kus komisjon teeb testimata CWFT-otsuseid, toimib hästi. Kui taoline 
otsustamisvõim antaks mandaadiga standardiametitele, on väga tõenäoline, et tehnilised 
komiteed hakkavad üksteisega mitte testimise tava laiendamise võimalustes võistlema.

Muudatusettepanek 141
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 31 – lõige 4 – lõik 1 – punkt f a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(f a) kasutab ülesannete täitmiseks kõiki 
osanikke esindavaid töögruppe.

Or.en
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Muudatusettepanek 142
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 36 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tehnilise eridokumentatsiooni kasutamine Lihtsustatud menetluse kasutamine

Or.en

Justification

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

Muudatusettepanek 143
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 36 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Tootetüübi kindlaksmääramisel võib 
tootja asendada tüübikatsetuse või 
tüübiarvestuse tehnilise 
eridokumentatsiooniga, mis tõendab, et:

välja jäetud

Or.en

Justification

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

Muudatusettepanek 144
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(a) tootja poolt turule lastava ehitustoote 
ühe või mitme põhiomaduse puhul 
loetakse, et kõnealune toode saavutab 
teatava toimivustaseme või -klassi ilma 
katsetamise või arvutusteta või ilma 
täiendava katsetamise või arvutusteta 
vastavas ühtlustatud tehnilises kirjelduses 
või komisjoni otsuses esitatud tingimuste
kohaselt;

(a) vastavas ühtlustatud tehnilises 
kirjelduses või komisjoni otsuses esitatud 
tingimuste kohaselt loetakse tootja poolt 
turule lastava ehitustoote ühe või mitme 
põhiomaduse puhul, et tootja võib 
deklareerida, et kõnealune toode saavutab 
teatava toimivustaseme või -klassi ilma 
katsetamise või arvutusteta või ilma 
täiendava katsetamise või arvutusteta;
Nende tingimuste täitmine peab olema 
kohaselt dokumenteeritud;

Or.en

Justification

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

2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Muudatusettepanek 145
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt b 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b) tootja poolt turule lastav ehitustoode, 
mis on hõlmatud ühtlustatud standardiga, 
on sama tüüpi teise ehitustootega, mida 
toodab teine tootja ning mida on juba 
katsetatud vastava ühtlustatud tehnilise 
kirjelduse kohaselt. Kui need tingimused 
on täidetud, on tootjal õigus deklareerida, 
et toimivus vastab kõnealuse teise toote 
kõigile katsetulemustele või osale neist. 
Tootja võib kasutada teise tootja saadud 
katsetulemusi üksnes pärast loa saamist 
kõnealuselt tootjalt, kellele jääb vastutus 
kõnealuste katsetulemuste täpsuse, 
usaldusväärsuse ja püsivuse eest; või

(b) tingimustega, millega tootja poolt 
turule lastav ehitustoode, mis on hõlmatud 
ühtlustatud standardiga, on vastavuses
sama tüüpi teise ehitustootega, mida 
toodab teine tootja ning mida on juba 
katsetatud vastava ühtlustatud tehnilise 
kirjelduse kohaselt. Nende tingimuste
täitmine peab olema kohaselt 
dokumenteeritud; Tootja võib kasutada 
teise tootja saadud katsetulemusi üksnes 
pärast loa saamist kõnealuselt tootjalt, 
kellele jääb vastutus kõnealuste 
katsetulemuste täpsuse, usaldusväärsuse ja 
püsivuse eest; või

Or.en

Justification

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

Muudatusettepanek 146
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt c 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(c) tootja poolt turule lastav ja ühtlustatud (c) tingimustega, millega tootja poolt 
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tehnilise kirjeldusega hõlmatud ehitustoode 
on süsteem, mis koosneb osadest, mille 
tootja paneb nõuetekohaselt kokku, 
järgides täpseid juhiseid, mille on andnud 
sellise süsteemi või selle osa pakkuja, kes 
on kõnealuse süsteemi või osa üht või 
mitut põhiomadust juba katsetanud vastava 
ühtlustatud standardi kohaselt. Kui need 
tingimused on täidetud, on tootjal õigus 
deklareerida, et toimivus vastab temale 
tarnitud süsteemi või osa kõigile 
katsetulemustele või osale neist. Tootja 
võib kasutada teise tootja või süsteemi 
pakkuja saadud katsetulemusi üksnes 
pärast loa saamist kõnealuselt tootjalt või 
süsteemi pakkujalt, kellele jääb vastutus 
kõnealuste katsetulemuste täpsuse, 
usaldusväärsuse ja püsivuse eest.

turule lastav ja ühtlustatud tehnilise 
kirjeldusega hõlmatud ehitustoode on 
süsteem, mis koosneb osadest, mille tootja 
paneb nõuetekohaselt kokku, järgides 
täpseid juhiseid, mille on andnud sellise 
süsteemi või selle osa pakkuja, kes on 
kõnealuse süsteemi või osa üht või mitut 
põhiomadust juba katsetanud vastava 
ühtlustatud standardi kohaselt. Nende 
tingimuste täitmine peab olema kohaselt 
dokumenteeritud; Tootja võib kasutada 
teise tootja või süsteemi pakkuja saadud 
katsetulemusi üksnes pärast loa saamist 
kõnealuselt tootjalt või süsteemi pakkujalt, 
kellele jääb vastutus kõnealuste 
katsetulemuste täpsuse, usaldusväärsuse ja 
püsivuse eest.

Or.en

Justification

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

Muudatusettepanek 147
Andreas Schwab

Nõukogu seisukoht
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) tootja poolt turule lastav ja ühtlustatud 
tehnilise kirjeldusega hõlmatud 
ehitustoode on süsteem, mis koosneb 
osadest, mille tootja paneb nõuetekohaselt 

c) tootja poolt turule lastav ja ühtlustatud 
standardiga hõlmatud ehitustoode on 
süsteem, mis koosneb osadest, mille tootja 
paneb nõuetekohaselt kokku, järgides 
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kokku, järgides täpseid juhiseid, mille on 
andnud sellise süsteemi või selle osa 
pakkuja, kes on kõnealuse süsteemi või osa 
üht või mitut põhiomadust juba katsetanud 
vastava ühtlustatud standardi kohaselt. Kui 
need tingimused on täidetud, on tootjal 
õigus deklareerida, et toimivus vastab 
temale tarnitud süsteemi või osa kõigile 
katsetulemustele või osale neist. Tootja 
võib kasutada teise tootja või süsteemi 
pakkuja saadud katsetulemusi üksnes 
pärast loa saamist kõnealuselt tootjalt või 
süsteemi pakkujalt, kellele jääb vastutus 
kõnealuste katsetulemuste täpsuse, 
usaldusväärsuse ja püsivuse eest.

täpseid juhiseid, mille on andnud sellise 
süsteemi või selle osa pakkuja, kes on 
kõnealuse süsteemi või osa üht või mitut 
põhiomadust juba katsetanud vastava 
ühtlustatud standardi kohaselt. Kui need 
tingimused on täidetud, on tootjal õigus 
deklareerida, et toimivus vastab temale 
tarnitud süsteemi või osa kõigile 
katsetulemustele või osale neist. Tootja 
võib kasutada teise tootja või süsteemi 
pakkuja saadud katsetulemusi üksnes 
pärast loa saamist kõnealuselt tootjalt või 
süsteemi pakkujalt, kellele jääb vastutus 
kõnealuste katsetulemuste täpsuse, 
usaldusväärsuse ja püsivuse eest.

Or.de

Muudatusettepanek 148
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt c 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(c) tootja poolt turule lastav ja ühtlustatud 
tehnilise kirjeldusega hõlmatud 
ehitustoode on süsteem, mis koosneb 
osadest, mille tootja paneb nõuetekohaselt 
kokku, järgides täpseid juhiseid, mille on 
andnud sellise süsteemi või selle osa 
pakkuja, kes on kõnealuse süsteemi või osa 
üht või mitut põhiomadust juba katsetanud 
vastava ühtlustatud standardi kohaselt. Kui 
need tingimused on täidetud, on tootjal 
õigus deklareerida, et toimivus vastab 
temale tarnitud süsteemi või osa kõigile 
katsetulemustele või osale neist. Tootja 
võib kasutada teise tootja või süsteemi 
pakkuja saadud katsetulemusi üksnes 
pärast loa saamist kõnealuselt tootjalt või 
süsteemi pakkujalt, kellele jääb vastutus 
kõnealuste katsetulemuste täpsuse, 
usaldusväärsuse ja püsivuse eest.

(c) tootja poolt turule lastav ja ühtlustatud 
standardiga hõlmatud ehitustoode on 
süsteem, mis koosneb osadest, mille tootja 
paneb nõuetekohaselt kokku, järgides 
täpseid juhiseid, mille on andnud sellise 
süsteemi või selle osa pakkuja, kes on 
kõnealuse süsteemi või osa üht või mitut 
põhiomadust juba katsetanud vastava 
ühtlustatud standardi kohaselt. Kui need 
tingimused on täidetud, on tootjal õigus 
deklareerida, et toimivus vastab temale 
tarnitud süsteemi või osa kõigile 
katsetulemustele või osale neist. Tootja 
võib kasutada teise tootja või süsteemi 
pakkuja saadud katsetulemusi üksnes 
pärast loa saamist kõnealuselt tootjalt või 
süsteemi pakkujalt, kellele jääb vastutus 
kõnealuste katsetulemuste täpsuse, 
usaldusväärsuse ja püsivuse eest.
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Or.en

Muudatusettepanek 149
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 36 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 osutatud ehitustoode kuulub 
ehitustoodete rühma, mille puhul on 
kohaldatavaks toimivuse püsivuse 
hindamise ja kontrollimise süsteemiks V 
lisas sätestatud süsteem 1+ või 1, kontrollib 
tehnilist eridokumentatsiooni teavitatud 
toote sertifitseerimisasutus, nagu on 
osutatud V lisas.

2. Kui lõikes 1 osutatud ehitustoode kuulub 
ehitustoodete rühma, mille puhul on 
kohaldatavaks toimivuse püsivuse 
hindamise ja kontrollimise süsteemiks V 
lisas sätestatud süsteem 1+ või 1, kontrollib 
lõikes 1 viidatud dokumentatsiooni
teavitatud toote sertifitseerimisasutus, nagu 
on osutatud V lisas.

Or.en

Justification

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

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

Nõukogu seisukoht
Artikkel 37

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 37
Lihtsustatud menetluse kasutamine 

mikroettevõtjate poolt
välja jäetud
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Ühtlustatud standardiga hõlmatud 
ehitustooteid tootvad mikroettevõtjad 
võivad tüübikatsetuse alusel tootetüübi 
kindlaksmääramise asendada 
kohaldatavate süsteemide 3 ja 4 puhul V 
lisa kohaselt meetoditega, mis erinevad 
kohaldatavas ühtlustatud standardis 
leiduvatest. Kõnealused tootjad võivad 
samuti käsitleda ehitustooteid, mille 
suhtes kohaldatakse süsteemi 3, vastavalt 
süsteemi 4 sätetele. Kui tootja kasutab 
selliseid lihtsustatuid menetlusi, tõendab 
ta ehitustoote vastavust kohaldatavatele 
nõuetele tehnilise eridokumentatsiooni 
abil.

Or.de

Selgitus

Väljajätmise eesmärgiks on õiglase konkurentsi tagamine ja ohutusriskide vältimine. 
Kõnealustel eeskirjadel põhinevad tooted ei ole mingil juhul võrdväärsed artiklitele 3–6 
vastavate toodetega ja toovad kaasa konkurentsimoonutused, ohtlike ehitiste võimaluse ja 
probleemid turujärelevalvega. Mikroettevõtete vajadused on artiklis 5 piisavalt arvesse 
võetud.

Muudatusettepanek 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
Artikkel 37 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Ühtlustatud standardiga hõlmatud 
ehitustooteid tootvad mikroettevõtjad 
võivad tüübikatsetuse alusel tootetüübi 
kindlaksmääramise asendada 
kohaldatavate süsteemide 3 ja 4 puhul V 
lisa kohaselt meetoditega, mis erinevad 
kohaldatavas ühtlustatud standardis 
leiduvatest. Kõnealused tootjad võivad 
samuti käsitleda ehitustooteid, mille 
suhtes kohaldatakse süsteemi 3, vastavalt 

välja jäetud
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süsteemi 4 sätetele. Kui tootja kasutab 
selliseid lihtsustatuid menetlusi, tõendab 
ta ehitustoote vastavust kohaldatavatele 
nõuetele tehnilise eridokumentatsiooni 
abil.

Or.pl

Muudatusettepanek 152
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 37 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Ühtlustatud standardiga hõlmatud 
ehitustooteid tootvad mikroettevõtjad 
võivad tüübikatsetuse alusel tootetüübi 
kindlaksmääramise asendada kohaldatavate 
süsteemide 3 ja 4 puhul V lisa kohaselt 
meetoditega, mis erinevad kohaldatavas 
ühtlustatud standardis leiduvatest. 
Kõnealused tootjad võivad samuti käsitleda 
ehitustooteid, mille suhtes kohaldatakse 
süsteemi 3, vastavalt süsteemi 4 sätetele. 
Kui tootja kasutab selliseid lihtsustatuid 
menetlusi, tõendab ta ehitustoote vastavust 
kohaldatavatele nõuetele tehnilise 
eridokumentatsiooni abil.

Ühtlustatud standardiga hõlmatud 
ehitustooteid tootvad mikroettevõtjad 
võivad tüübikatsetuse alusel tootetüübi 
kindlaksmääramise asendada kohaldatavate 
süsteemide 3 ja 4 puhul V lisa kohaselt 
meetoditega, mis erinevad kohaldatavas 
ühtlustatud standardis leiduvatest ja selles 
sätestatud tingimustel. Kõnealused tootjad 
võivad samuti käsitleda ehitustooteid, mille 
suhtes kohaldatakse süsteemi 3, vastavalt 
süsteemi 4 sätetele. Kui tootja kasutab 
selliseid lihtsustatuid menetlusi, tõendab ta 
ehitustoote vastavust kohaldatavatele 
nõuetele ning kasutatavate meetodite 
võrdväärsust ühtlustatud tehnilises 
kirjelduses ettenähtud meetoditega 
tehnilise eridokumentatsiooni abil.

Or.de

Selgitus

Komisjon on oma arvamuses nõukogu ühise seisukoha kohta juhtinud õigusega tähelepanu 
teatavale ebaühtlusele tehnilise eridokumentatsiooni koostamisel. Muudatusettepaneku 
eesmärgiks on kõnealune ebaühtlus kõrvaldada ja tagada tehnilise eridokumentatsiooni abil 
deklareeritud toodete võrdväärsus CE-märgisega toodetega.
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Muudatusettepanek 153
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 37 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Ühtlustatud standardiga hõlmatud 
ehitustooteid tootvad mikroettevõtjad 
võivad tüübikatsetuse alusel tootetüübi 
kindlaksmääramise asendada kohaldatavate 
süsteemide 3 ja 4 puhul V lisa kohaselt 
meetoditega, mis erinevad kohaldatavas 
ühtlustatud standardis leiduvatest. 
Kõnealused tootjad võivad samuti käsitleda 
ehitustooteid, mille suhtes kohaldatakse 
süsteemi 3, vastavalt süsteemi 4 sätetele. 
Kui tootja kasutab selliseid lihtsustatuid 
menetlusi, tõendab ta ehitustoote vastavust 
kohaldatavatele nõuetele tehnilise 
eridokumentatsiooni abil.

Ühtlustatud standardiga hõlmatud 
ehitustooteid tootvad mikroettevõtjad 
võivad tüübikatsetuse alusel tootetüübi 
kindlaksmääramise asendada kohaldatavate 
süsteemide 3 ja 4 puhul V lisa kohaselt 
meetoditega, mis erinevad kohaldatavas 
ühtlustatud standardis leiduvatest. 
Kõnealused tootjad võivad samuti käsitleda 
ehitustooteid, mille suhtes kohaldatakse 
süsteemi 3, vastavalt süsteemi 4 sätetele. 
Kui tootja kasutab selliseid lihtsustatuid 
menetlusi, tõendab ta nende tingimuste 
täitmist ja ehitustoote vastavust 
kohaldatavatele nõuetele asjakohase 
dokumentatsiooni abil.

Or.en

Justification

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

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

Nõukogu seisukoht
Artikkel 38 – lõige 1 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Harmoniseeritud standardiga hõlmatud 
ehitustoodete puhul, mis on 
üksiktootmises eritellimuse alusel 
individuaalselt toodetud või tellimuse 
järgi tehtud ning paigaldatud ühte 
kindlaksmääratud ehitisse, võib tootja 
asendada V lisas sätestatud kohaldatava 
süsteemi toimivuse hindamise osa 
tehnilise eridokumentatsiooniga, mis 
näitab kõnealuse toote vastavust 
kohaldatavatele nõuetele.

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Esitatud väljajätmise eesmärgiks on selgus keskmise suurusega ettevõtete määrusesse 
kaasamise osas ja konkurentsimoonutuste vältimine. Eeskirjad sisalduvad juba artiklis 5, 
ainuke erinevus seisneb selles, et toodetel vastavalt artiklile 5 puudub CE-märgis. Määruses 
sisalduvad eeskirjad on seega tavapärase praktikaga vastuolus ja panevad ettevõtetele nii 
ülemäärase bürokraatliku kui ka erialase ja rahalise koormuse, ilma et sellega kaasneks 
suurem ohutus.

Muudatusettepanek 155
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 38 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Harmoniseeritud standardiga hõlmatud 
ehitustoodete puhul, mis on üksiktootmises 
eritellimuse alusel individuaalselt toodetud 
või tellimuse järgi tehtud ning paigaldatud 
ühte kindlaksmääratud ehitisse, võib tootja 
asendada V lisas sätestatud kohaldatava 
süsteemi toimivuse hindamise osa tehnilise 
eridokumentatsiooniga, mis näitab 
kõnealuse toote vastavust kohaldatavatele 
nõuetele.

1. Harmoniseeritud standardiga hõlmatud 
ehitustoodete puhul, mis on üksiktootmises 
eritellimuse alusel individuaalselt toodetud 
või tellimuse järgi tehtud ning paigaldatud 
ühte kindlaksmääratud ehitisse, võib tootja 
asendada V lisas sätestatud kohaldatava 
süsteemi toimivuse hindamise osa tehnilise 
eridokumentatsiooniga, mis näitab 
kõnealuse toote vastavust kohaldatavatele 
nõuetele ning kasutatavate meetodite 
võrdväärsust ühtlustatud tehnilises 
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kirjelduses ettenähtud meetoditega.

Or.de

Selgitus

Komisjon on oma arvamuses nõukogu ühise seisukoha kohta juhtinud õigusega tähelepanu 
teatavale ebaühtlusele tehnilise eridokumentatsiooni koostamisel. Muudatusettepaneku 
eesmärgiks on kõnealune ebaühtlus kõrvaldada ja tagada tehnilise eridokumentatsiooni abil 
deklareeritud toodete võrdväärsus CE-märgisega toodetega.

Muudatusettepanek 156
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 38 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Harmoniseeritud standardiga hõlmatud 
ehitustoodete puhul, mis on üksiktootmises 
eritellimuse alusel individuaalselt toodetud 
või tellimuse järgi tehtud ning paigaldatud 
ühte kindlaksmääratud ehitisse, võib tootja 
asendada V lisas sätestatud kohaldatava 
süsteemi toimivuse hindamise osa tehnilise 
eridokumentatsiooniga, mis näitab 
kõnealuse toote vastavust kohaldatavatele 
nõuetele.

1. Harmoniseeritud standardiga hõlmatud 
ehitustoodete puhul, mis on üksiktootmises 
eritellimuse alusel individuaalselt toodetud 
või tellimuse järgi tehtud ning paigaldatud 
ühte kindlaksmääratud ehitisse, võib tootja 
asendada V lisas sätestatud kohaldatava 
süsteemi toimivuse hindamise osa 
asjakohase dokumentatsiooniga, mis 
näitab nende tingimuste täitmist kõnealuse 
toote vastavust kohaldatavatele nõuetele.

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Muudatusettepanek 157
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 38 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 osutatud ehitustoode 
kuulub ehitustoodete rühma, mille puhul 
on kohaldatavaks toimivuse püsivuse 
hindamise ja kontrollimise süsteemiks V 
lisas sätestatud süsteem 1+ või 1, 
kontrollib tehnilist eridokumentatsiooni 
teavitatud toote sertifitseerimisasutus, 
nagu on osutatud V lisas.

välja jäetud

Or.de

Justification

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.

Muudatusettepanek 158
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 38 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 osutatud ehitustoode kuulub 
ehitustoodete rühma, mille puhul on 
kohaldatavaks toimivuse püsivuse 
hindamise ja kontrollimise süsteemiks V 
lisas sätestatud süsteem 1+ või 1, kontrollib 
tehnilist eridokumentatsiooni teavitatud 

2. Kui lõikes 1 osutatud ehitustoode kuulub 
ehitustoodete rühma, mille puhul on 
kohaldatavaks toimivuse püsivuse 
hindamise ja kontrollimise süsteemiks V 
lisas sätestatud süsteem 1+ või 1, kontrollib 
lõikes 1 viidatud dokumentatsiooni
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toote sertifitseerimisasutus, nagu on 
osutatud V lisas.

teavitatud toote sertifitseerimisasutus, nagu 
on osutatud V lisas.

Or.en

Justification

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

Muudatusettepanek 159
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 56 – lõige 1 – lõik 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud määruse 
(EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel 
meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust 
arvata, et ehitustoode, mis on hõlmatud 
ühtlustatud standardiga või millele on 
antud Euroopa tehniline hinnang, ei 
saavuta deklareeritud toimivust ja kujutab 
riski käesoleva määrusega hõlmatud 
ehitistele esitatavate põhinõuete täitmisele, 
siis hindavad nad asjaomast toodet 
vastavalt käesoleva määrusega sätestatud 
asjakohastele nõuetele. Asjaomased 
ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega 
vajalikul viisil koostööd.

Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud määruse 
(EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel 
meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust 
arvata, et ehitustoode ei saavuta 
deklareeritud toimivust ja / või kujutab 
riski käesoleva määrusega hõlmatud 
ehitistele esitatavate põhinõuete täitmisele, 
siis hindavad nad asjaomast toodet 
vastavalt käesoleva määrusega sätestatud 
asjakohastele nõuetele. Asjaomased 
ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega 
vajalikul viisil koostööd.

Or.en
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Selgitus

Kolmandatest riikidest imporditud ehitustoodete korral oleks väga kasulik turu järelevalve 
võimalikult lai ulatus, tagamaks, et mõned ehitustooted ei jää turu järelevalve ulatusest 
üksnes CE-märgistuse puudumise tõttu välja.

Muudatusettepanek 160
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 56 – lõige 5 – punkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(a) toode ei saavuta deklareeritud toimivust 
ja/või ei vasta nõuetele, mis käsitlevad 
käesolevas määruses sätestatud ehitistele 
esitatavate põhinõuete täitmist;

(a) toode ei saavuta deklareeritud toimivust 
ja/või ei vasta nõuetele, mis käsitlevad 
käesolevas määruses sätestatud inimeste 
tervist ja ohutust või muud avaliku huvi 
kaitsega seonduvat;

Or.en

Selgitus

Liikmesriikide valmisehituste hindamise süsteemil ning mitte turu järelevalvel on vastutus 
jälgida, kas ehitistele esitatavad nõuded on täidetud. Turu järelevalve peaks keskenduma 
inimeste tervisele ja ohutusele ning avaliku huvi kaitsele.

Muudatusettepanek 161
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 56 – lõige 5 – punkt b 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b) puudujäägid ühtlustatud tehnilistes 
kirjeldustes või tehnilises 
eridokumentatsioonis.

(b) puudujäägid ühtlustatud tehnilistes 
kirjeldustes.

Or.en

Justification

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

Muudatusettepanek 162
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 57 – lõige 3 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui siseriiklik meede loetakse 
põhjendatuks ja ehitustoote mittevastavus 
tuleneb puudustest Euroopa 
hindamisdokumendis või artikli 56 lõike 5 
punktis b osutatud tehnilises 
eridokumentatsioonis, siis suunab 
komisjon küsimuse alalisesse 
ehituskomiteesse ning võtab seejärel 
asjakohased meetmed.

Kui siseriiklik meede loetakse 
põhjendatuks ja ehitustoote mittevastavus 
tuleneb puudustest Euroopa 
hindamisdokumendis nagu artikli 56 lõike 
5 punktis b viidatud, siis suunab komisjon 
küsimuse alalisesse ehituskomiteesse ning 
võtab seejärel asjakohased meetmed.

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD
from all other articles and Annex III.
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Muudatusettepanek 163
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 60 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Käesoleva määruse eesmärkide täitmiseks, 
eelkõige ehitustoodete turul kättesaadavaks 
tegemise piirangute kõrvaldamiseks ja 
vältimiseks, delegeeritakse komisjonile 
artikli 61 kohaselt ning artiklites 62 ja 63 
sätestatud tingimustel järgmised 
küsimused:

Käesoleva määruse eesmärkide täitmiseks, 
eelkõige ehitustoodete turul kättesaadavaks 
tegemise piirangute kõrvaldamiseks ja 
vältimiseks, delegeeritakse komisjonile 
artikli 61 kohaselt ning artiklites 62 ja 63 
sätestatud tingimustel järgmised 
küsimused, millega komisjon tegeleb 
pärast komiteega konsulteerimist vastavalt 
artiklile 64:

Or.de

Selgitus

Esitatud muudatusettepaneku eesmärgiks on kaasata parema teostatavuse kaudu kõik olulised 
sidusrühmad. Komisjonile tuleb kõnealune eesmärk ning alalise komiteega konsulteerimine 
kohustuseks teha, sest kui liikmesriike, standardiorganisatsioone, tehnilise hindamise asutuste 
organisatsiooni ja erialaliite piisavalt ei kaasata, ei ole võimalik oodata asjakohaseid ja 
praktikas sobivaid tulemusi.

Muudatusettepanek 164
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 60 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Käesoleva määruse eesmärkide täitmiseks, 
eelkõige ehitustoodete turul kättesaadavaks 
tegemise piirangute kõrvaldamiseks ja 
vältimiseks, delegeeritakse komisjonile 
artikli 61 kohaselt ning artiklites 62 ja 63 
sätestatud tingimustel järgmised 
küsimused:

Käesoleva määruse eesmärkide täitmiseks, 
eelkõige ehitustoodete turul kättesaadavaks 
tegemise piirangute kõrvaldamiseks ja 
vältimiseks, delegeeritakse komisjonile 
artikli 61 kohaselt ning artiklites 62 ja 63 
sätestatud tingimustel ja pärast komiteega 
konsulteerimist artikli 64 kohaselt 
järgmised küsimused:
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Or.en

Muudatusettepanek 165
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(a) vajaduse korral konkreetsete 
ehitustoodete rühmade põhiomaduste või 
piirtasemete määratlemine, mille suhtes 
tootja deklareerib artiklite 3 kuni 6 
kohaselt nende kavandatud kasutusotstarbe 
osas tasemete või klasside kaupa või 
kirjeldusena oma toote toimivuse selle 
turulelaskmisel;

(a) konkreetsete ehitustoodete rühmade 
põhiomaduste või piirtasemete 
määratlemine, mille suhtes tootja 
deklareerib artiklite 3 kuni 6 kohaselt 
nende kavandatud kasutusotstarbe osas 
tasemete või klasside kaupa või 
kirjeldusena oma toote toimivuse selle 
turulelaskmisel;

Or.en

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

Nõukogu seisukoht
I lisa – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Ehitised peavad tervikuna ja eraldi osadena 
sobima kavandatud kasutusotstarbeks. 
Arvestades tavalist hooldust, peavad 
ehitustooted vastama järgmistele ehitistele 
esitatavatele põhinõuetele majanduslikult 
otstarbeka kasutusaja jooksul.

Ehitised peavad tervikuna ja eraldi osadena 
sobima kavandatud kasutusotstarbeks. 
Arvestades tavalist hooldust, peavad 
ehitustooted vastama järgmistele ehitistele 
esitatavatele põhinõuetele majanduslikult 
otstarbeka kasutusaja jooksul. Toote 
olulised omadused ning toote toimivuse 
väljaselgitamise meetodid ja kriteeriumid 
seoses käesolevale lisale vastavate 
põhinõuetega määratakse kindlaks 
tehnilises kirjelduses.
Põhinõuete tõendamisel võetakse 
võimalusel aluseks Euroopa ühtlustatud 
eeskirjade kogumikud (nt eurokoodid).

Or.de
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Selgitus

Nõukogu ettepanek rakendab eesmärgiks seatud ühtlustamise ainult osaliselt. Kuna täielikud 
ühtlustatud Euroopa tõendamiseeskirjad vastavalt I lisale puuduvad, tuleb selleks vajalikud 
toote omadused ja toote toimivus praegu tuletada riiklikest tõendamiseeskirjadest. Selle 
tagajärjeks on see, et ehitustoodete tootja peab arvestama paljude erinevate riiklike 
parameetrite ja omadustega. Seetõttu tuleks esitatud määrusesse lisada juba kehtivad 
eurokoodid.

Muudatusettepanek 167
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
I lisa – osa 3 – lõige 1 – punkt d

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(d) ohtlike ainete eraldumine põhjavette, 
merevette või pinnasesse;

(d) ohtlike ainete eraldumine põhjavette, 
merevette, järvedesse, jõgedesse või 
pinnasesse;

Or.en

Muudatusettepanek 168
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu seisukoht
I lisa – osa 3 – lõige 1 – punkt d

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(d) ohtlike ainete eraldumine põhjavette, 
merevette või pinnasesse;

(d) ohtlike ainete eraldumine põhjavette, 
järvedesse, jõesüsteemidesse, merevette 
või pinnasesse;

Or.en

Muudatusettepanek 169
Andreas Schwab

Nõukogu seisukoht
I lisa – osa 7 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

7. Loodusvarade säästev kasutamine 7. Loodusvarade säästev kasutamine 
ehitustöödel

Or.en

Selgitus

Ehituse tasandi pealkirja toomine on oluline arusaamatuste vältimiseks.

Muudatusettepanek 170
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
I lisa – osa 7 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

7. Loodusvarade säästev kasutamine 7. Loodusvarade säästev kasutamine 
ehitusel ja avalikel töödel.

Or.en

Muudatusettepanek 171
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
I lisa – osa 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Ehitised peavad olema projekteeritud, 
ehitatud ja lammutatud nii, et 
loodusvarasid kasutatakse säästvalt ning on 
tagatud järgmine:

Ehitised peavad olema projekteeritud, 
ehitatud ja lammutatud nii, et 
loodusvarasid kasutatakse säästvalt ning 
eriti on tagatud järgmine:

Or.en
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Muudatusettepanek 172
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu seisukoht
I lisa – osa 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Ehitised peavad olema projekteeritud, 
ehitatud ja lammutatud nii, et 
loodusvarasid kasutatakse säästvalt ning on 
tagatud järgmine:

Ehitised peavad olema projekteeritud, 
ehitatud ja lammutatud nii, et 
loodusvarasid kasutatakse säästvalt nende 
elutsükli vältel ning on tagatud järgmine:

Or.en

Selgitus

Ehitussektor tarbib kuni 50% Euroopas kasutatavatest toormaterjalidest ja toodab 40% kogu 
Euroopa jäätmetest. Loodusvarade säästliku kasutamise ELi poliitika (KOM 2005/670) 
arvesse võtmiseks, tuleb kindlustada, et toodete keskkonnadeklaratsioonid sisaldaksid 
asjakohast teavet ELi põhieesmärgi kohta loodusvarade säästliku kasutamise osas.

Muudatusettepanek 173
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
I lisa – osa 7 – lõige 1 – punkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(a) ehitiste, nende materjalide ja osade 
ringlussevõetavus pärast lammutamist

(a) ehitiste, nende materjalide ja osade 
taaskasutamine või ringlussevõetavus 
pärast lammutamist

Or.en

Muudatusettepanek 174
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu seisukoht
I lisa – osa 7 – lõige 1 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Ehitustoodete keskkonnaalane teave, 
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peab sisaldama vähemalt järgnevat::
a) loodusvarade kasutamine (sealhulgas 
eraldades taastumatud ja taastuvad 
materjalid ning energiad);
b) tulenevad kesskonnamõjud; ning
c) jäätmed

Or.en

Justification

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

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

Nõukogu seisukoht
II lisa – osa 5 – pealkiri 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Komisjoni osalus 5. Komisjoni ja tootja osalus

Or.de

Selgitus

Ka tootjatel peab olema võimalik osaleda.
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Muudatusettepanek 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
II lisa – osa 5 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjoni esindaja võib osaleda vaatlejana 
tööprogrammide kõikide osade täitmise 
juures.

Komisjoni esindaja ja tootja esindaja 
võivad osaleda vaatlejana tööprogrammide 
kõikide osade täitmise juures.

Or.de

Selgitus

Ka tootjatel peab olema võimalik osaleda.

Muudatusettepanek 177
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
II lisa – osa 7 – lõige 1 – punkt c 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(c) saadab hindamisdokumendi kavandi 
koopia komisjonile

(c) saadab pärast komiteega 
konsulteerimist vastavalt artiklile 64
hindamisdokumendi kavandi koopia 
komisjonile

Or.en

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

Nõukogu seisukoht
II lisa – osa 7 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui komisjon saadab viieteistkümne
tööpäeva jooksul alates ajutise Euroopa 
hindamisdokumendi kavandi

Kui komisjon saadab viieteistkümne 
tööpäeva jooksul alates ajutise Euroopa 
hindamisdokumendi koopia kättesaamisest 
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kättesaamisest oma tähelepanekud kavandi 
kohta tehnilise hindamise asutuste 
organisatsioonile, muudab tehnilise 
hindamise asutuste organisatsioon kavandit 
vastavalt ning saadab vastuvõetud Euroopa 
hindamisdokumendi koopia tootjale ja 
komisjonile.

oma tähelepanekud kavandi kohta tehnilise 
hindamise asutuste organisatsioonile, 
kontrollib tehnilise hindamise asutuste 
organisatsioon märkusi ning saadab 
Euroopa hindamisdokumendi muudetud 
või muutmata koopia tootjale ja 
komisjonile.

Or.de

Selgitus

Sõnastus on eksitav, sest kavand on punktiga b) juba vastu võetud ja seega ei ole enam 
tegemist kavandiga. Ülejäänud osas ei ole komisjoni poolne mõju avaldamine, mille 
eesmärgiks on ilmselt alati läbivaatamine, sellisel kujul vastuvõetav.

Muudatusettepanek 179
Heide Rühle

Nõukogu seisukoht
III lisa – osa 7 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui komisjon saadab viieteistkümne 
tööpäeva jooksul alates ajutise Euroopa 
hindamisdokumendi kavandi 
kättesaamisest oma tähelepanekud kavandi 
kohta tehnilise hindamise asutuste 
organisatsioonile, muudab tehnilise 
hindamise asutuste organisatsioon kavandit
vastavalt ning saadab vastuvõetud Euroopa 
hindamisdokumendi koopia tootjale ja 
komisjonile.

Kui komisjon saadab viieteistkümne 
tööpäeva jooksul alates ajutise Euroopa 
hindamisdokumendi kavandi 
kättesaamisest oma tähelepanekud kavandi 
kohta tehnilise hindamise asutuste 
organisatsioonile, vaatab tehnilise 
hindamise asutuste organisatsioon 
kõnealuse kavandi seoses nende 
tähelepanekutega uuesti üle ning saadab 
vastuvõetud Euroopa hindamisdokumendi 
koopia tootjale ja komisjonile.

Or.en

Muudatusettepanek 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Nõukogu seisukoht
III lisa – pealkiri
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Toimivusdeklaratsioon nr välja jäetud

Or.de

Selgitus

Jääb selgusetuks, miks peaks lisaks identifitseerimiskoodile vastavalt punktile 1 olema veel 
üks number.

Muudatusettepanek 181
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
III lisa – punkt 3 – alapunkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(a) vastava ühtlustatud standardi 
kuupäevaline viide ja vajaduse korral 
kasutatud tehnilise eridokumentatsiooni
viitenumber;

(a) vastava ühtlustatud standardi 
kuupäevaline viide ja vajaduse korral 
kasutatud dokumentatsiooni viitenumber 
artiklites 36–38 täpsustatud eesmärkidel.

Or.en

Selgitus

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Muudatusettepanek 182
Mitro Repo

Nõukogu seisukoht
III lisa – punkt 3 – alalõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on 
kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, 
märkida nõuded, millele toode vastab:

Kui artiklites 37 või 38 on kasutatud 
nõudeid, millele toode vastab:

Or.en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Nõukogu seisukoht
V lisa – artikkel 1.1 – punkt b – alapunkt iv 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

iv) enne toote turule laskmist võetud 
näidiste kontrollkatsetamine.

iv) kokkulepe tootjaga pärast toote turule 
laskmist võetud näidiste 
kontrollkatsetamise kohta.

Or.pl

Selgitus

Toote kontrollkatsetamisel enne selle turule laskmist pole mõtet, sest tüübikinnitus (mis on 
ulatuslikum kui kontrollkatsetamine) on selles etapis juba läbi viidud ning lisaks esitab turule 
laskmisele eelnevale kontrollkatsetamisele näidised tootja, kes tõenäoliselt esitab toote, mis 
vastab deklareeritud omadustele. Kontrollkatsetamine tuleb läbi viia toodetel, mis juba on 
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turul.


