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Tarkistus 50
Cristian Silviu Buşoi

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 5 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(5) Rakennustuotteen käyttötarkoitusta 
koskevissa jäsenvaltion säännöksissä, joilla 
pyritään varmistamaan rakennuskohteiden 
perusvaatimukset, määritetään tarvittaessa 
ne perusominaisuudet, joiden suoritustasot 
olisi ilmoitettava.

(5) Rakennustuotteen käyttötarkoitusta tai 
käyttötarkoituksia koskevissa jäsenvaltion 
säännöksissä, joilla pyritään varmistamaan 
rakennuskohteiden perusvaatimukset, 
määritetään tarvittaessa ne 
perusominaisuudet, joiden suoritustasot 
olisi ilmoitettava.

Or.en

Perustelu

Alan sääntöjen ja tekstin säännösten mukaan tässä yhteydessä on mainittava myös 
"käyttötarkoitukset".

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(8 a) Rakennusyritysten toiminnan ei olisi
kuulua käsillä olevan asetuksen 
soveltamisalaan. Rakennuskohteiden 
toteuttaminen muodostaa palvelun eikä 
valmistajan suorittamaa tuotteen 
markkinoille saattamista. 
Rakennusyritysten toimintaan kuuluu 
myös se, että yksittäistapauksissa 
valmistetaan erikseen rakennuskohteen 
yksittäisiä osia, jotka rakennusyrittäjä 
sitten asentaa rakennuskohteeseen.

Or.de
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Perustelu

Uudella asetuksella olisi vihdoin onnistuttava täsmentämään, että rakennusyritykset, jotka 
esivalmistavat yksittäisiä komponentteja rakennuspaikalla tai sen ulkopuolella, eivät kuulu 
asetuksen piiriin. Asetuksella säädetään rakennustuotteiden markkinoille saattamisen tai 
saataville asettamisen ehdoista. Rakennustuotteiden asentaminen ei kuulu asetuksen 
soveltamisalaan.

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 15 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(15) Komission tämän asetuksen 
mukaisesti määrittämien kynnysarvojen 
olisi oltava kyseisen rakennustuotteen 
perusominaisuuksien osalta 
jäsenvaltioiden säännöksissä yleisesti 
tunnustettuja arvoja.

(15) Komission tämän asetuksen 
mukaisesti määrittämien kynnysarvojen 
olisi taattava kyseisen rakennustuotteen 
perusominaisuuksien osalta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklassa tarkoitettu suojelun korkea 
taso.

Or.de

Perustelu

Kynnysarvot voidaan määrittää teknisistä tai sääntelyyn liittyvistä syistä (ks. johdanto-osan 
16 kappale). Jos ne määritetään sääntelyyn liittyvistä syistä, niiden tarkoituksena on suojata 
114 artiklassa mainittuja terveyteen, turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja 
kuluttajansuojaan liittyviä yhteisiä etuja. Niiden perustana ei siten ole "yleinen 
tunnustaminen", vaan 114 artiklassa määrätty pyrkimys suojelun korkeaan tasoon.

Tarkistus 53
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 24 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(24) Voi olla hyödyllistä, että
suoritustasoilmoitus sisältää tietoja myös 
kyseisten tuotteiden sisältämistä 

(24) Suoritustasoilmoitus voi sisältää 
tietoja myös kyseisten tuotteiden 
sisältämistä vaarallisista aineista kestävän 
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vaarallisista aineista kestävän rakentamisen 
mahdollisuuksien parantamiseksi ja 
ympäristöystävällisten tuotteiden 
kehittämisen helpottamiseksi. Tämä asetus 
ei rajoita oikeuksia ja velvollisuuksia, joita 
jäsenvaltioille johtuu muista unionin 
oikeuden välineistä, joita voidaan soveltaa 
vaarallisiin aineisiin ja joita ovat erityisesti 
biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/8/EY7, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY8, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/20069, jätteistä 19 
päivänä marraskuuta 2008 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/98/EY10, sekä aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1272/2008.11

rakentamisen mahdollisuuksien 
parantamiseksi ja ympäristöystävällisten 
tuotteiden kehittämisen helpottamiseksi. 
Tämä asetus ei rajoita oikeuksia ja 
velvollisuuksia, joita jäsenvaltioille johtuu 
muista unionin oikeuden välineistä, joita 
voidaan soveltaa vaarallisiin aineisiin ja 
joita ovat erityisesti biosidituotteiden 
markkinoille saattamisesta 16 päivänä 
helmikuuta 1998 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/8/EY7, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY8, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/20069, jätteistä 
19 päivänä marraskuuta 2008 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/98/EY10 sekä aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1272/2008.11

Or.en

Tarkistus 54
Heide Rühle

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(24 a) Suoritustasoilmoitus voidaan 
numeroida tuotetyypin viitenumeron 
mukaisesti.

Or.en
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Tarkistus 55
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 31 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(31) CE-merkinnän olisi oltava ainoa 
merkintä, joka osoittaa rakennustuotteen 
olevan ilmoitettujen suoritustasojen ja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
sovellettavien vaatimusten mukainen. 
Muitakin merkintöjä voidaan kuitenkin 
käyttää edellyttäen, että ne parantavat 
osaltaan rakennustuotteiden käyttäjien 
suojelua eivätkä kuulu unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön piiriin.

(31) CE-merkinnän olisi oltava ainoa 
merkintä, joka osoittaa rakennustuotteen 
olevan ilmoitettujen suoritustasojen ja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
sovellettavien vaatimusten mukainen. 
Muitakin merkintöjä voidaan kuitenkin 
käyttää edellyttäen, että ne parantavat 
osaltaan rakennustuotteiden käyttäjien 
suojelua eivätkä kuulu unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön piiriin.
Nämä muut merkinnät eivät voi edellyttää 
ylimääräisten hyväksyntien hakemista jo 
CE-merkityille tuotteille, jotka 
muodostavat lopputuotteen, jolle 
ylimääräistä vapaaehtoista merkintää 
haetaan.

Or.en

Perustelu

Selvennys on välttämätön, jotta varmistetaan CE-merkinnän ensisijaisuus muihin 
merkintöihin nähden.

Tarkistus 56
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 34 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(34) Valmistajat voivat käyttää 
yksinkertaistettuja menettelyjä, joissa ne 
käyttävät asiakirjoja harkintansa 
mukaisessa muodossa ja asiaankuuluvassa 
yhdenmukaistetussa standardissa 
vahvistetuin edellytyksin.

(34) Valmistajat voivat käyttää 
yksinkertaistettuja menettelyjä, joissa ne 
käyttävät asiakirjoja harkintansa 
mukaisessa muodossa ja asiaankuuluvassa 
yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä 
tarvittaessa vahvistetuin edellytyksin.
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Or.en

Perustelu

Yksinkertaistetuilla menettelyillä (VI luku) viitataan sekä yhdenmukaistettuihin teknisiin 
eritelmiin (katso 36 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta) että yhdenmukaistettuihin 
standardeihin (36 artiklan 1 kohdan b alakohta sekä 37 ja 38 artikla). Lisäksi kaikissa 
standardeissa ei ole tai ei olisi olla tässä johdanto-osan kappaleessa mainittuja 
"edellytyksiä".

Tarkistus 57
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(36 a) Euroopan standardointikomitean 
asiaankuuluvien teknisten komiteoiden 
olisi määritettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin eri 
rakennustuotteisiin sovellettava "muun 
kuin sarjavalmisteisen" tulkitseva 
määritelmä.

Or.en

Perustelu

Jotta CE-merkintävelvoitteisiin sovellettavia poikkeuksia ei käytetä väärin, mikä jakaisi 
sisämarkkinat keinotekoisesti, "muun kuin sarjavalmisteisen" määritelmästä on esitettävä 
konkreettisia tulkintoja. Koska rakennustuotteita on paljon erilaisia, Euroopan 
standardointikomitean asiaankuuluvien teknisten komiteoiden olisi määritettävä nämä 
tulkitsevat määritelmät.

Tarkistus 58
Heide Rühle

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(36 a) Euroopan standardointikomitean 
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asiaankuuluvien teknisten komiteoiden 
olisi määritettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin eri 
rakennustuotteisiin sovellettava "muun 
kuin sarjavalmisteisen" tulkitseva 
määritelmä.

Or.en

Tarkistus 59
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(36 a) Euroopan standardointikomitean 
asiaankuuluvien teknisten komiteoiden 
olisi määritettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin eri 
rakennustuotteisiin sovellettava "muun 
kuin sarjavalmisteisen" tulkitseva 
määritelmä.

Or.en

Perustelu

Jotta CE-merkintävelvoitteisiin sovellettavia poikkeuksia ei käytetä väärin, mikä jakaisi 
sisämarkkinat keinotekoisesti, "muun kuin sarjavalmisteisen" määritelmästä on esitettävä 
konkreettisia tulkintoja. Koska rakennustuotteita on paljon erilaisia, Euroopan 
standardointikomitean asiaankuuluvien teknisten komiteoiden olisi määritettävä nämä 
tulkitsevat määritelmät, sillä ne kykenevät ottamaan huomioon eri rakennustuotteiden 
ominaispiirteet.

Tarkistus 60
Cristian Silviu Buşoi

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 37 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(37) Kaikkien toimitus- ja jakeluketjuun (37) Kaikkien toimitus- ja jakeluketjuun 
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kuuluvien talouden toimijoiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne asettavat 
markkinoilla saataville ainoastaan sellaisia 
rakennustuotteita, jotka ovat tämän 
asetuksen niiden vaatimusten mukaisia, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
rakennustuotteiden suoritustaso ja jotka 
täyttävät rakennuskohteen 
perusvaatimukset. Rakennustuotteiden 
maahantuojien ja jakelijoiden olisi 
erityisesti oltava tietoisia niistä 
perusominaisuuksista, joiden osalta on 
unionin markkinoilla olemassa säännöksiä, 
sekä rakennuskohteen perusvaatimuksiin 
liittyvistä jäsenvaltioiden säätämistä 
erityisvaatimuksista, ja käytettävä tätä 
tietämystä liiketoimissaan.

kuuluvien talouden toimijoiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne asettavat 
markkinoilla saataville ainoastaan sellaisia 
rakennustuotteita, jotka ovat tämän 
asetuksen niiden vaatimusten mukaisia, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
rakennustuotteiden suoritustaso ja jotka 
täyttävät rakennuskohteen 
perusvaatimukset. Rakennustuotteiden 
maahantuojien ja jakelijoiden olisi 
erityisesti oltava tietoisia niistä 
perusominaisuuksista, joiden osalta on 
unionin markkinoilla olemassa säännöksiä, 
sekä rakennuskohteen perusvaatimuksiin 
liittyvistä jäsenvaltioiden säätämistä 
erityisvaatimuksista, ja käytettävä tätä 
tietämystä liiketoimissaan, jotta 
minimoidaan niiden tahattomien 
tapahtumien määrä, joissa 
rakennustuotteet eivät vastaa 
suoritustasoilmoitustaan, ja minimoidaan 
aineelliset tappiot.

Or.en

Perustelu

Tämä säännös johtaa siihen, että talouden toimijat ryhtyvät ennaltaehkäiseviin 
toimenpiteisiin välttääkseen mahdollisimman pitkälti virheellisyyksien ilmenemistä ja 
markkinavalvontatoimenpiteitä. Vastuullisina oikeushenkilöinä toimivat talouden toimijat 
pyrkivät välttämään kaikenlaisia liiketoimilleen aiheutuvia tappioita, mikä auttaa erityisesti 
pk-yrityksiä mukautumaan vaatimuksiin ja saamaan rahoilleen vastinetta.

Tarkistus 61
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(46 a) Komission olisi annettava tältä osin 
sopivaan päivämäärään mennessä 
delegoitu säädös, jossa asetetaan ehdot 
verkkosivujen käytölle 
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suoritustasoilmoituksen sisällön 
esittämistä varten. Sitä ennen 
verkkosivujen käyttö olisi edelleen 
sallittava nykyisten käytäntöjen 
mukaisesti.

Or.en

Perustelu

Monilla aloilla hyödynnetään jo mahdollisuutta esittää suoritustasoilmoituksen sisältö 
verkkosivulla. Ellei tätä mahdollisuutta olisi, valmistajien olisi sisällytettävä kuhunkin 
myytyyn tuotteeseen erillinen asiakirja, mikä aiheuttaisi paitsi lisäkuormitusta myös 
kustannuksia, jotka eivät tuota lisäarvoa. Delegoidun säädöksen määräaikaa asetettaessa 
olisi kuulla parlamenttia.

Tarkistus 62
Heide Rühle

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(46 a) Komission olisi annettava tältä osin 
(päivämäärään) mennessä delegoitu 
säädös, jossa asetetaan ehdot 
verkkosivujen käytölle 
suoritustasoilmoituksen sisällön 
esittämistä varten. Sitä ennen 
verkkosivujen käyttö olisi edelleen 
sallittava nykyisten käytäntöjen 
mukaisesti.

Or.en

Tarkistus 63
Heide Rühle

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(49 a) Unionin 
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ilmastonmuutostavoitteiden 
saavuttamiseksi materiaalit on hyvin 
tärkeää pitää purkamisen jälkeen 
materiaalikierrossa käyttämällä ne 
uudelleen tai kierrättämällä ne, ja 
jokaisen jäsenvaltion olisikin laadittava
toimintasuunnitelma, jossa esitetään 
yksityiskohtaisesti, miten se edistää 
osaltaan materiaalien uusiokäyttöä tai 
kierrättämistä rakennusalalla.

Or.en

Tarkistus 64
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 50 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(50) Resurssien kestävän käytön ja 
rakennuskohteen ympäristövaikutusten 
arvioimiseksi olisi käytettävä 
ympäristötuoteselosteita (Environmental 
Product Declarations), mikäli sellaisia on 
saatavilla.

(50) Luonnonvarojen kestävän käytön ja 
rakennuskohteen ympäristövaikutusten 
arvioimiseksi olisi käytettävä EU:n 
standardoituja ympäristötuoteselosteita 
(Environmental Product Declarations), 
mikäli sellaisia on saatavilla. Komission 
tiedonannon "Kohti luonnonvarojen 
kestävän käytön teemakohtaista 
strategiaa" päätavoitteen mukaisesti 
ympäristötuoteselosteissa olisi esitettävä 
ainakin seuraavat ympäristötiedot:
– luonnonvarojen käyttö (mukaan 
luettuna uusiutumattomien ja uusiutuvien 
luonnonvarojen ja energialähteiden 
erottelu);
– tästä syntyvät ympäristövaikutukset; ja
– syntyvä jäte.

Or.en

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 65
Heide Rühle

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 50 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(50 a) Perusvaatimusten arvioimiseksi 
olisi kehitettävä EU:n yhdenmukaiset 
säännöt liitteen I mukaisesti aina, kun se 
on mahdollista. Lisäksi komission olisi
tarkistettava liitteen I osissa 1–6 
asetettujen perusvaatimusten olemassa 
olevat tulkinta-asiakirjat tämän asetuksen 
mukaisesti. Olisi laadittava ylimääräinen 
tulkinta-asiakirja, jossa käsitellään 
yksityiskohtaisesti liitteen I osassa 7 
asetettua perusvaatimusta, ja Euroopan 
standardointikomitealle olisi annettava
tältä pohjalta valtuutukset.

Or.en

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 50 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(50 a) Aina kun se on mahdollista, olisi 
laadittava yhtenäisiä eurooppalaisia 
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sääntöjä liitteen I mukaisten 
perusvaatimusten täyttymisen 
osoittamisesta.

Or.de

Perustelu

Ehdotettu säännöstön täydennys johtuu siitä, että suunnitellun asetuksen yleisenä tavoitteena 
on yhdenmukaistaminen. Se on tarpeen hajanaistumisen vaaran torjumiseksi.

Tarkistus 67
Heide Rühle

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään 
rakennustuotteiden markkinoille 
saattamisen tai saataville asettamisen 
ehdoista vahvistamalla yhdenmukaistetut 
säännöt rakennustuotteisiin liittyvien 
perusominaisuuksien suoritustasojen 
ilmoittamistavoista sekä CE-merkinnän 
käyttämisestä näissä tuotteissa.

Tässä asetuksessa säädetään 
rakennustuotteiden markkinoille 
saattamisen tai saataville asettamisen 
ehdoista vahvistamalla yhdenmukaistetut 
säännöt rakennustuotteisiin liittyvien 
perusominaisuuksien suoritustasojen 
ilmoittamistavoista sekä CE-merkinnän 
käyttämisestä näissä tuotteissa.

Kun unionin muu lainsäädäntö kattaa 
kokonaan tai osittain liitteessä I 
tarkoitettuihin perusvaatimuksiin liittyvät 
rakennustuotteiden perusominaisuudet, 
tätä asetusta ei sovelleta kyseiseen 
rakennustuotteeseen kyseisten 
perusominaisuuksien osalta kyseisen 
muun lainsäädännön 
täytäntöönpanopäivästä lähtien.

Or.en

Tarkistus 68
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

1. 'rakennustuotteella' tarkoitetaan tuotetta 
tai tuotejärjestelmää, joka valmistetaan ja 
saatetaan markkinoille käytettäväksi 
pysyvinä osina rakennuskohteissa tai 
niiden osissa siten, että tuotteen 
poistaminen muuttaa rakennuskohteen 
suoritustasoja rakennuskohteen 
perusvaatimusten osalta;

1. 'rakennustuotteella' tarkoitetaan tuotetta 
tai tuotejärjestelmää, joka valmistetaan ja 
saatetaan markkinoille käytettäväksi 
pysyvinä osina rakennuskohteissa tai 
niiden osissa ja jonka tapauksessa tuotteen
suoritustaso muuttaa rakennuskohteen 
suoritustasoja rakennuskohteen 
perusvaatimusten osalta;

Or.en

Perustelu

Kielellinen muutos.

Tarkistus 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(11 a) 'innovatiivisella tuotteella' 
tarkoitetaan uutta ja/tai innovatiivista
materiaali-, teknistä, teknologista 
ratkaisua, jota koskevaa 
yhdenmukaistettua standardia ei vielä ole;

Or.pl

Perustelu

Eurooppalainen tekninen arviointi tulisi antaa vain uusille/innovatiivisille tuotteille. 

Tarkistus 70
Mitro Repo

Neuvoston kanta
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

15. 'teknisillä erityisasiakirjoilla' 
tarkoitetaan asiakirjoja, jotka osoittavat, 
että sovellettavaan suoritustason 
pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmään kuuluvat 
menetelmät on korvattu toisilla 
menetelmillä, edellyttäen, että näillä 
toisilla menetelmillä saadut tulokset ovat 
verrannollisia vastaavan 
yhdenmukaistetun standardin 
testimenetelmästä saatujen tulosten 
kanssa;

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 71
Lara Comi

Neuvoston kanta
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

15. 'teknisillä erityisasiakirjoilla' 
tarkoitetaan asiakirjoja, jotka osoittavat, 
että sovellettavaan suoritustason 
pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmään kuuluvat 

15. 'teknisillä erityisasiakirjoilla' 
tarkoitetaan asiakirjoja, jotka osoittavat, 
että valmistaja on täyttänyt tietyt 
edellytykset ja että kyseisten edellytysten 
täyttämiseksi on noudatettu tiettyjä 
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menetelmät on korvattu toisilla 
menetelmillä, edellyttäen, että näillä 
toisilla menetelmillä saadut tulokset ovat 
verrannollisia vastaavan 
yhdenmukaistetun standardin 
testimenetelmästä saatujen tulosten 
kanssa;

menettelyjä;

Or.en

Tarkistus 72
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

15. 'teknisillä erityisasiakirjoilla' 
tarkoitetaan asiakirjoja, jotka osoittavat, 
että sovellettavaan suoritustason 
pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmään kuuluvat 
menetelmät on korvattu toisilla 
menetelmillä, edellyttäen, että näillä 
toisilla menetelmillä saadut tulokset ovat 
verrannollisia vastaavan 
yhdenmukaistetun standardin 
testimenetelmästä saatujen tulosten 
kanssa;

15. 'teknisillä erityisasiakirjoilla' 
tarkoitetaan asiakirjoja, jotka osoittavat, 
että valmistaja on täyttänyt tietyt 
edellytykset ja että kyseisten edellytysten 
täyttämiseksi on noudatettu tiettyjä 
menettelyjä;

Or.en

Perustelu

Tätä määritelmää on selvennettävä, jotta se on johdonmukainen siihen liittyvien johdanto-
osan kappaleiden sekä yksinkertaistettuja menettelyjä ja teknisten erityisasiakirjojen käyttöä 
koskevien 36–38 artiklan kanssa. Jotta tekninen erityisasiakirja olisi nimittäin hyödyllinen ja 
käyttökelpoinen, sen määritelmän on oltava mahdollisimman laaja ja sen on sovittava 
moneen käyttötarkoitukseen ja tapaukseen, joita teknisen erityisasiakirjan laativa valmistaja 
kohtaa.
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Tarkistus 73
Anja Weisgerber

Neuvoston kanta
2 artikla – 15 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

15. 'teknisillä erityisasiakirjoilla' 
tarkoitetaan asiakirjoja, jotka osoittavat, 
että sovellettavaan suoritustason 
pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmään kuuluvat 
menetelmät on korvattu toisilla 
menetelmillä, edellyttäen, että näillä 
toisilla menetelmillä saadut tulokset ovat 
verrannollisia vastaavan 
yhdenmukaistetun standardin 
testimenetelmästä saatujen tulosten 
kanssa;

15. 'teknisillä erityisasiakirjoilla' 
tarkoitetaan asiakirjoja, jotka osoittavat, 
millä toisilla menetelmillä 
yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien 
mukaiset, sovellettavaan suoritustason 
pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmään kuuluvat 
menetelmät on korvattu;

Or.de

Perustelu

Komissio on lausunnossaan neuvoston yhteisestä kannasta huomauttanut perustellusti tietystä 
epäjohdonmukaisuudesta teknisten erityisasiakirjojen muotoilussa. Tällä tarkistuksella on 
tarkoitus poistaa tämä epäjohdonmukaisuus ja varmistaa, että teknisten erityisasiakirjojen 
avulla varmennetut tuotteet ovat verrannollisia CE-merkinnällä varustettujen tuotteiden 
kanssa.

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

Neuvoston kanta
4 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Valmistaja laatii 
suoritustasoilmoituksen, kun markkinoille 
saatetaan rakennustuote, joka kuuluu 
yhdenmukaistetun standardin piiriin tai 
jolle on annettu eurooppalainen tekninen 
arviointi.

1. Valmistaja laatii 
suoritustasoilmoituksen, kun markkinoille 
saatetaan rakennustuote, joka kuuluu 
yhdenmukaistetun standardin piiriin tai 
jolle on annettu eurooppalainen
arviointiasiakirja.
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Or.de

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tarkoituksena on lisätä teknisen säännön avoimuutta ja parantaa sen 
teknistä toteutettavuutta.

Tarkistus 75
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
4 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Valmistaja laatii 
suoritustasoilmoituksen, kun markkinoille 
saatetaan rakennustuote, joka kuuluu
yhdenmukaistetun standardin piiriin tai 
jolle on annettu eurooppalainen tekninen 
arviointi.

1. Valmistaja laatii 
suoritustasoilmoituksen, kun markkinoille 
saatetaan rakennustuote, joka on 
yhdenmukaistetun standardin mukainen tai 
jolle on annettu eurooppalainen tekninen 
arviointi.

Or.en

Perustelu

Tekninen mukautus.

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

Neuvoston kanta
4 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Kun rakennustuote kuuluu 
yhdenmukaistetun standardin piiriin tai 
tuotteelle on annettu eurooppalainen 
tekninen arviointi, sovellettavassa 
yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä 
määritellyt, rakennustuotteen 
perusominaisuuksien suoritustasoja 
koskevat tiedot on ilmoitettava vain, jos ne 
sisältyvät suoritustasoilmoitukseen ja 

2. Kun rakennustuote kuuluu 
yhdenmukaistetun standardin piiriin tai 
tuotteelle on annettu eurooppalainen 
arviointiasiakirja, sovellettavassa 
yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä 
määritellyt, rakennustuotteen 
perusominaisuuksien suoritustasoja 
koskevat tiedot on ilmoitettava vain, jos ne 
sisältyvät suoritustasoilmoitukseen ja 
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yksilöidään siinä. yksilöidään siinä.

Or.de

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tarkoituksena on lisätä teknisen säännön avoimuutta ja parantaa sen 
teknistä toteutettavuutta.

Tarkistus 77
Cristian Silviu Buşoi

Neuvoston kanta
4 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Kun rakennustuote kuuluu 
yhdenmukaistetun standardin piiriin tai 
tuotteelle on annettu eurooppalainen 
tekninen arviointi, sovellettavassa
yhdenmukaistetussa teknisessä 
eritelmässä määritellyt, rakennustuotteen 
perusominaisuuksien suoritustasoja 
koskevat tiedot on ilmoitettava vain, jos ne 
sisältyvät suoritustasoilmoitukseen ja 
yksilöidään siinä.

2. Valmistaja laatii 
suoritustasoilmoituksen tuodessaan 
markkinoille rakennustuotteen, joka 
kuuluu yhdenmukaistetun standardin piiriin 
tai jolle on annettu eurooppalainen 
tekninen arviointi.

Or.en

Perustelu

On parempi painottaa tässä järjestyksessä, että nimenomaan valmistaja antaa 
suoritustasoilmoituksen vain, kun hän tuo markkinoille tuotteen, ja vain, jos tämä tuote 
kuuluu yhdenmukaistetun standardin piiriin tai sille on annettu eurooppalainen tekninen 
arviointi.

Tarkistus 78
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
4 artikla – 2 kohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

2. Kun rakennustuote kuuluu
yhdenmukaistetun standardin piiriin tai 
tuotteelle on annettu eurooppalainen 
tekninen arviointi, sovellettavassa 
yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä 
määritellyt, rakennustuotteen 
perusominaisuuksien suoritustasoja 
koskevat tiedot on ilmoitettava vain, jos ne 
sisältyvät suoritustasoilmoitukseen ja 
yksilöidään siinä.

2. Kun rakennustuote on yhdenmukaistetun 
standardin mukainen tai tuotteelle on 
annettu eurooppalainen tekninen arviointi, 
sovellettavassa yhdenmukaistetussa 
teknisessä eritelmässä määritellyt, 
rakennustuotteen perusominaisuuksien 
suoritustasoja koskevat tiedot on 
ilmoitettava vain, jos ne sisältyvät 
suoritustasoilmoitukseen ja yksilöidään 
siinä.

Or.en

Perustelu

Tekninen mukautus.

Tarkistus 79
Lara Comi

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, valmistaja voi jättää 
suoritustasoilmoituksen laatimatta, jos 
siellä, missä valmistaja aikoo saattaa 
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvan rakennustuotteen markkinoille, ei 
ole olemassa unionin säännöksiä tai 
kansallisia säännöksiä, joissa edellytetään 
perusominaisuuksien ilmoittamista, kun:

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, valmistaja voi jättää 
suoritustasoilmoituksen laatimatta, jos hän
saattaa yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvan rakennustuotteen markkinoille, 
kun:

Or.en

Tarkistus 80
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Neuvoston kanta Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, valmistaja voi jättää 
suoritustasoilmoituksen laatimatta, jos 
siellä, missä valmistaja aikoo saattaa 
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvan rakennustuotteen markkinoille, ei 
ole olemassa unionin säännöksiä tai 
kansallisia säännöksiä, joissa edellytetään 
perusominaisuuksien ilmoittamista, kun:

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, valmistaja voi jättää 
suoritustasoilmoituksen laatimatta, jos hän
saattaa yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvan rakennustuotteen markkinoille, 
kun:

Or.en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen, jotta sitä seuraavia kolmea poikkeusesimerkkiä voidaan käyttää 
kunnolla. Nämä CE-merkintää koskevat poikkeukset ovat ehdottoman tärkeitä tietynlaisten 
yksittäisten, historiallisesti merkittävien ja taiteellisten rakennustuotteiden kannalta, joita 
käsityöläiset valmistavat. Koska nämä tuotteet ovat ainutlaatuisia ja niiden vaikutus 
markkinoihin on vähäinen, niille ei tarvita taloudellisista tai teknisistä syistä CE-merkintää 
eikä niitä tarvitse siksi testata sitä varten.

Tarkistus 81
Heide Rühle

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, valmistaja voi jättää 
suoritustasoilmoituksen laatimatta, jos 
siellä, missä valmistaja aikoo saattaa 
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvan rakennustuotteen markkinoille, 
ei ole olemassa unionin säännöksiä tai 
kansallisia säännöksiä, joissa edellytetään 
perusominaisuuksien ilmoittamista, kun:

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, valmistaja voi jättää 
suoritustasoilmoituksen laatimatta 
saattaessaan markkinoille 
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvan rakennustuotteen, jos siellä, 
missä tuotteita käytetään, ei ole olemassa 
unionin säännöksiä tai kansallisia 
säännöksiä, joissa edellytetään 
perusominaisuuksien ilmoittamista, kun:

Or.en
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Tarkistus 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, valmistaja voi jättää 
suoritustasoilmoituksen laatimatta, jos 
siellä, missä valmistaja aikoo saattaa
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvan rakennustuotteen markkinoille,
ei ole olemassa unionin säännöksiä tai 
kansallisia säännöksiä, joissa edellytetään 
perusominaisuuksien ilmoittamista, kun:

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, valmistaja voi jättää 
suoritustasoilmoituksen laatimatta, jos ei 
ole olemassa unionin säännöksiä, joissa 
edellytetään perusominaisuuksien 
ilmoittamista eivätkä kansalliset 
säännökset edellytä kyseisen ilmoituksen 
laatimista.

Or.pl

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) valmistaja, joka vastaa tuotteen 
turvallisesta liittämisestä 
rakennuskohteeseen, valmistaa muun 

Poistetaan.
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kuin sarjavalmisteisen rakennustuotteen 
yksilöllisesti tai tilaustuotteena 
erityistilauksen perusteella ja asentaa sen 
yksittäiseen rakennuskohteeseen 
sovellettavien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti ja niiden sovellettavissa 
kansallisissa säännöissä nimettyjen, 
rakennuskohteen turvallisesta 
toteuttamisesta vastaavien henkilöiden 
vastuulla;

Or.pl

Perustelu

Muutos on seurausta 5 artiklan 1 kohdassa tehdyistä muutoksista.

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

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) valmistaja, joka vastaa tuotteen 
turvallisesta liittämisestä 
rakennuskohteeseen, valmistaa muun 
kuin sarjavalmisteisen rakennustuotteen
yksilöllisesti tai tilaustuotteena 
erityistilauksen perusteella ja asentaa sen 
yksittäiseen rakennuskohteeseen 
sovellettavien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti ja niiden sovellettavissa 
kansallisissa säännöissä nimettyjen,
rakennuskohteen turvallisesta 
toteuttamisesta vastaavien henkilöiden 
vastuulla;

a) muu kuin sarjavalmisteinen 
rakennustuote valmistetaan yksilöllisesti 
tai tilaustuotteena erityistilauksen 
perusteella yksittäistä rakennuskohdetta 
varten;

Or.de

Perustelu

Tässä on kyse virheellisestä sanamuodosta. Yritykset, jotka asentavat tuotteita 
rakennuskohteisiin, eivät koskaan ole valmistajia, vaan aina rakennusyrityksiä. 
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Rakennusyritykset eivät kuulu asetuksen soveltamisalan piiriin, ja siksi niitä varten ei tarvitse 
säätää poikkeusta 5 artiklassa. Asetus on laadittu valmistajia varten, ja siinä säädetään 
rakennustuotteiden markkinoille saattamisen tai saataville asettamisen ehdoista. Neuvoston 
sanamuoto aiheuttaa virheellisiä tulkintoja asetuksen kohteesta.

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

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) rakennustuote valmistetaan 
rakennuspaikalla, jossa se liitetään 
pysyväksi osaksi kyseistä 
rakennuskohdetta, sovellettavien 
kansallisten sääntöjen mukaisesti ja 
niiden sovellettavissa kansallisissa 
säännöissä nimettyjen rakennuskohteen 
turvallisesta toteuttamisesta vastaavien 
henkilöiden vastuulla; tai

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Ehdotetun asetuksen 5 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan sisältö ilmaistaan kohdan 
a alakohdassa. Kyse on yksilöllisestä valmistamisesta, eikä valmistuspaikalla ole tässä 
yhteydessä merkitystä.

Tarkistus 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) rakennustuote valmistetaan 
rakennuspaikalla, jossa se liitetään 
pysyväksi osaksi kyseistä 
rakennuskohdetta, sovellettavien 
kansallisten sääntöjen mukaisesti ja 
niiden sovellettavissa kansallisissa 

Poistetaan.
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säännöissä nimettyjen rakennuskohteen 
turvallisesta toteuttamisesta vastaavien 
henkilöiden vastuulla; tai

Or.pl

Perustelu

Muutos on seurausta 5 artiklan 1 kohdassa tehdyistä muutoksista.

Tarkistus 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) rakennustuote valmistetaan 
perinteiseen tapaan muuten kuin 
tehdasvalmisteisesti, jotta voidaan 
uudistaa asianmukaisesti sellaisia 
rakennuskohteita, joita sovellettavien 
kansallisten sääntöjen mukaisesti 
virallisesti suojellaan osana määrättyä 
ympäristöä tai niiden erityisten 
arkkitehtonisten tai historiallisten 
ansioiden vuoksi.

Poistetaan.

Or.pl

Perustelu

Muutos on seurausta 5 artiklan 1 kohdassa tehdyistä muutoksista.

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

Neuvoston kanta
5 artikla – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) rakennustuote valmistetaan perinteiseen
tapaan muuten kuin tehdasvalmisteisesti, 

c) rakennustuote valmistetaan suojellun 
kohteen kannalta soveltuvaan tapaan 
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jotta voidaan uudistaa asianmukaisesti 
sellaisia rakennuskohteita, joita 
sovellettavien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti virallisesti suojellaan osana 
määrättyä ympäristöä tai niiden erityisten 
arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden 
vuoksi.

muuten kuin tehdasvalmisteisesti, jotta 
voidaan uudistaa asianmukaisesti sellaisia 
rakennuskohteita, joita sovellettavien 
kansallisten sääntöjen mukaisesti 
virallisesti suojellaan osana määrättyä 
ympäristöä tai niiden erityisten 
arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden 
vuoksi.

Or.de

Perustelu

Ratkaisevaa on suojellun kohteen kannalta oikea menettely. Varsinkin suojeltujen nykyajan 
rakennusten kohdalla menetelmien rajoittaminen "perinteisiin" on harhaanjohtavaa ja 
väärin.

Tarkistus 89
Mitro Repo

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) rakennustuote valmistetaan perinteiseen 
tapaan muuten kuin tehdasvalmisteisesti, 
jotta voidaan uudistaa asianmukaisesti 
sellaisia rakennuskohteita, joita 
sovellettavien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti virallisesti suojellaan osana 
määrättyä ympäristöä tai niiden erityisten 
arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden 
vuoksi.

c) rakennustuote valmistetaan perinteiseen 
tapaan muuten kuin tehdasvalmisteisesti, 
jotta voidaan etenkin uudistaa 
asianmukaisesti sellaisia rakennuskohteita, 
joita sovellettavien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti virallisesti suojellaan osana 
määrättyä ympäristöä tai niiden erityisten 
arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden 
vuoksi.

Or.en

Perustelu

Virallisesti suojeltujen rakennusten tai kohteiden uudistaminen on annettava vain esimerkkinä 
muuten kuin tehdasvalmisteisesti valmistettujen perinteisten tuotteiden käytöstä.
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Tarkistus 90
Lara Comi

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) rakennustuote valmistetaan perinteiseen 
tapaan muuten kuin tehdasvalmisteisesti, 
jotta voidaan uudistaa asianmukaisesti 
sellaisia rakennuskohteita, joita 
sovellettavien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti virallisesti suojellaan osana 
määrättyä ympäristöä tai niiden erityisten 
arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden 
vuoksi.

c) rakennustuote valmistetaan perinteiseen 
tapaan muuten kuin tehdasvalmisteisesti, 
jotta voidaan etenkin uudistaa 
asianmukaisesti sellaisia rakennuskohteita, 
joita sovellettavien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti virallisesti suojellaan osana 
määrättyä ympäristöä tai niiden erityisten 
arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden 
vuoksi.

Or.en

Tarkistus 91
Heide Rühle

Neuvoston kanta
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) sen yhdenmukaistetun standardin tai 
eurooppalaisen teknisen arvioinnin 
viitenumero ja antopäivä, jota on käytetty 
kunkin perusominaisuuden arviointiin;

c) sen yhdenmukaistetun standardin tai 
eurooppalaisen teknisen arvioinnin 
viitenumero, otsikko ja antopäivä, jota on 
käytetty kunkin perusominaisuuden 
arviointiin;

Or.en

Tarkistus 92
Mitro Repo

Neuvoston kanta
6 artikla – 2 kohta – d alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

d) tarvittaessa käytetyn teknisen 
erityisasiakirjan viitenumero sekä 

d) tarvittaessa 36–38 artiklassa 
määriteltyihin tarkoituksiin käytetyn 
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vaatimukset, jotka valmistaja katsoo 
tuotteen täyttävän.

asiakirjan viitenumero sekä vaatimukset, 
jotka valmistaja katsoo tuotteen täyttävän.

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 93
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) vähintään yhden rakennustuotetta 
koskevan sellaisen perusominaisuuden 
suoritustaso, jolla on merkitystä aiotun 
käyttötarkoituksen tai aiottujen 
käyttötarkoitusten kannalta,

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Velvoite ilmoittaa ainakin yhden perusominaisuuden suoritustaso johtaa järjenvastaisiin 
tilanteisiin tapauksissa, joissa perusominaisuuksia ei tarvitse ilmoittaa. Tämä aiheuttaa 
selvästikin tarpeetonta hallinnollista ja taloudellista taakkaa pk-yrityksille.
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Tarkistus 94
Lara Comi

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) vähintään yhden rakennustuotetta 
koskevan sellaisen perusominaisuuden 
suoritustaso, jolla on merkitystä aiotun 
käyttötarkoituksen tai aiottujen 
käyttötarkoitusten kannalta,

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 95
Andreas Schwab

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) vähintään yhden rakennustuotetta 
koskevan sellaisen perusominaisuuden
suoritustaso, jolla on merkitystä aiotun 
käyttötarkoituksen tai aiottujen 
käyttötarkoitusten kannalta,

c) kaikkien rakennustuotetta koskevien 
sellaisten perusominaisuuksien
suoritustaso, joilla on merkitystä aiotun 
käyttötarkoituksen tai aiottujen 
käyttötarkoitusten kannalta,

Or.de

Tarkistus 96
Heide Rühle

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) vähintään yhden rakennustuotetta 
koskevan sellaisen perusominaisuuden 
suoritustaso, jolla on merkitystä aiotun 
käyttötarkoituksen tai aiottujen 
käyttötarkoitusten kannalta,

c) kaikkien rakennustuotetta koskevien 
sellaisten perusominaisuuksien 
suoritustasot, joilla on merkitystä aiotun 
käyttötarkoituksen tai aiottujen 
käyttötarkoitusten kannalta,
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Or.en

Tarkistus 97
Anja Weisgerber

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) vähintään yhden rakennustuotetta 
koskevan sellaisen perusominaisuuden
suoritustaso, jolla on merkitystä aiotun 
käyttötarkoituksen tai aiottujen 
käyttötarkoitusten kannalta,

c) kaikkien rakennustuotetta koskevien 
sellaisten perusominaisuuksien
suoritustaso, joilla on merkitystä aiotun 
käyttötarkoituksen tai aiottujen 
käyttötarkoitusten kannalta,

Or.de

Perustelu

Tuotteen kaikki perusominaisuudet sekä niiden suoritustaso on ilmoitettava, mikäli niillä on 
merkitystä jonkin tietyn käyttötarkoituksen kannalta. Missään tapauksessa valmistaja ei voi 
harkintansa mukaan ilmoittaa suoritustasoa vain osasta perusominaisuuksia. Riippumatta 
siitä, miltä valmistajalta tuotteet ovat peräisin, perusominaisuuksien ja niihin kuuluvien 
samaan eritelmään perustuvien suoritustasoa koskevien ilmoitusten on oltava aina samat. 
Ellei näin ole, markkinoilla syntyy kilpailuvääristymiä.

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

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – d alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

d) tarvittaessa 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti määritetyt rakennustuotteen 
perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasot 
tasoittain tai luokittain taikka kuvauksena,

d) tarvittaessa 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti määritetyt rakennustuotteen 
perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasot 
tasoittain tai luokittain, kuvauksena tai 
laskelman perusteella,

Or.de

Perustelu

Tuotteiden suoritustaso voidaan tietyissä tapauksissa selvittää myös laskennallisesti.
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Tarkistus 99
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – d alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

d) tarvittaessa 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti määritetyt rakennustuotteen 
perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasot 
tasoittain tai luokittain taikka kuvauksena,

d) tarvittaessa 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti määritetyt rakennustuotteen 
perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasot 
tasoittain tai luokittain taikka kuvauksena, 
mukaan luettuna määrällinen tieto siitä, 
miten paljon tuotteen aiotusta 
käyttötarkoituksesta tai aiotuista 
käyttötarkoituksista syntyvät 
kasvihuonekaasut lisäävät maapallon 
lämpötilaa nostavaa vaikutusta;

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – e alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

e) rakennustuotteen asiaankuuluvat, 
perusominaisuuksiin liittyvät 

Poistetaan.
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suoritustasot tasoittain tai luokittain 
taikka kuvauksena, mikäli siellä, missä 
valmistaja aikoo saattaa rakennustuotteen 
markkinoille, on olemassa yhtä tai
useampaa aiottua käyttötarkoitusta 
koskevia säännöksiä,

Or.de

Tarkistus 101
Heide Rühle

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – e alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

e) rakennustuotteen asiaankuuluvat, 
perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasot 
tasoittain tai luokittain taikka kuvauksena, 
mikäli siellä, missä valmistaja aikoo 
saattaa rakennustuotteen markkinoille,
on olemassa yhtä tai useampaa aiottua 
käyttötarkoitusta koskevia säännöksiä,

e) rakennustuotteen asiaankuuluvat, yhteen 
tai useampaan käyttötarkoitukseen 
liittyviä perusominaisuuksia koskevat
suoritustasot tasoittain tai luokittain tai 
kuvauksena taikka laskelman pohjalta,

Or.en

Tarkistus 102
Andreas Schwab

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – e alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

e) rakennustuotteen asiaankuuluvat, 
perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasot 
tasoittain tai luokittain taikka kuvauksena, 
mikäli siellä, missä valmistaja aikoo 
saattaa rakennustuotteen markkinoille, 
on olemassa yhtä tai useampaa aiottua 
käyttötarkoitusta koskevia säännöksiä,

e) rakennustuotteen asiaankuuluvat, 
perusominaisuuksiin liittyvät yhtä tai 
useampaa aiottua käyttötarkoitusta 
koskevat suoritustasot tasoittain tai 
luokittain taikka kuvauksena,

Or.de
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Tarkistus 103
Andreas Schwab

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – f alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

f) lyhenne "NPD" ("No Performance 
Determined", "suoritustasoa ei ole 
määritelty") niiden luetteloitujen 
perusominaisuuksien osalta, joiden 
suoritustasoja ei ole ilmoitettu,

f) lyhenne "NPD" ("No Performance 
Determined", "suoritustasoa ei ole 
määritelty") niiden luetteloitujen 
perusominaisuuksien osalta, joiden 
suoritustasoja ei ole ilmoitettu, mikäli 
yhdenmukaistettu eritelmä sisältää tämän 
vaihtoehdon,

Or.de

Tarkistus 104
Heide Rühle

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – f alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

f) lyhenne "NPD" ("No Performance 
Determined", "suoritustasoa ei ole 
määritelty") niiden luetteloitujen 
perusominaisuuksien osalta, joiden 
suoritustasoja ei ole ilmoitettu,

f) lyhenne "NPD" ("No Performance 
Determined", "suoritustasoa ei ole 
määritelty") niiden luetteloitujen 
perusominaisuuksien osalta, joiden 
suoritustasoja ei ole ilmoitettu, jos tästä 
määrätään yhdenmukaistetussa 
teknisessä eritelmässä,

Or.en

Tarkistus 105
Anja Weisgerber

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – f alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

f) lyhenne "NPD" ("No Performance 
Determined", "suoritustasoa ei ole 

f) lyhenne "NPD" ("No Performance 
Determined", "suoritustasoa ei ole 
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määritelty") niiden luetteloitujen 
perusominaisuuksien osalta, joiden 
suoritustasoja ei ole ilmoitettu,

määritelty") niiden luetteloitujen 
perusominaisuuksien osalta, joiden 
suoritustasoja ei ole ilmoitettu, mikäli 
yhdenmukaistettu eritelmä sisältää tämän 
vaihtoehdon,

Or.de

Perustelu

Tuotteen kaikki perusominaisuudet sekä niiden suoritustaso on ilmoitettava, mikäli niillä on 
merkitystä jonkin tietyn käyttötarkoituksen kannalta. Missään tapauksessa valmistaja ei voi 
harkintansa mukaan ilmoittaa suoritustasoa vain osasta perusominaisuuksia. Riippumatta 
siitä, miltä valmistajalta tuotteet ovat peräisin, perusominaisuuksien ja niihin kuuluvien 
samaan eritelmään perustuvien suoritustasoa koskevien ilmoitusten on oltava aina samat. 
Ellei näin ole, markkinoilla syntyy kilpailuvääristymiä.

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

Neuvoston kanta
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Suoritustasoilmoitus on toimitettava 
jokaisen tuotteen mukana, joka on asetettu 
saataville markkinoilla.

1. Suoritustasoilmoitus jokaisesta 
tuotteesta, joka on asetettu saataville 
markkinoilla, on oltava milloin tahansa 
saatavilla sähköisessä muodossa.

Valmistaja toimittaa 
suoritustasoilmoituksen paperiversiona 
vain, jos käyttäjä sitä vaatii.

Or.de

Perustelu

Ei ole tarpeen aina liittää koko suoritustasoilmoitusta jokaiseen tuotteeseen. Sen asettaminen 
saataville sähköisessä muodossa, esimerkiksi valmistajan internetsivuilla, riittää. 
Poikkeustapauksissa valmistaja toimittaa nimenomaisesta pyynnöstä suoritustasoilmoituksen 
paperiversiona.
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Tarkistus 107
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Suoritustasoilmoitus on toimitettava 
jokaisen tuotteen mukana, joka on 
asetettu saataville markkinoilla.

1. Kunkin markkinoille saataville asetetun 
tuotteen suoritustasoilmoitus on 
toimitettava paperisena tai lähetettävä 
sähköisesti.

Or.en

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

Neuvoston kanta
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos kuitenkin yhdelle käyttäjälle 
toimitetaan erä samaa tuotetta, siihen on 
mahdollista liittää vain yksi kappale 
suoritustasoilmoituksesta.

Poistetaan.

Or.de

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

Neuvoston kanta
7 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Suoritustasoilmoitus voidaan toimittaa 
sähköisesti vain vastaanottajan 
nimenomaisella suostumuksella.

Poistetaan.

Or.de
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Tarkistus 110
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
7 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Suoritustasoilmoitus voidaan toimittaa 
sähköisesti vain vastaanottajan 
nimenomaisella suostumuksella.

2. Valmistajan on lähetettävä ilmoitus 
paperisena, jos vastaanottaja sitä suoraan 
pyytää.

Or.en

Tarkistus 111
Andreas Schwab

Neuvoston kanta
7 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, suoritustasoilmoituksen sisältö
voidaan asettaa saataville verkkosivulla 
komission 60 artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä vahvistamien 
edellytysten mukaisesti.

3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, suoritustasoilmoituksen 
jäljennös voidaan asettaa saataville 
verkkosivulla komission 60 artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
vahvistamien edellytysten mukaisesti.

Or.en

Tarkistus 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Neuvoston kanta
7 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Suoritustasoilmoitus on toimitettava 
sen jäsenvaltion vaatimalla kielellä tai 
kielillä, missä tuote asetetaan saataville.

Poistetaan.

Or.de
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Perustelu

Yhdenmukaistetuilla sisämarkkinoilla kieli ei saa aiheuttaa esteitä. Lisäksi ehdotetun poiston 
avulla keskisuuret yritykset saadaan paremmin ja etenkin edullisemmin asetuksen uusien 
sääntöjen piiriin.

Tarkistus 113
Lara Comi

Neuvoston kanta
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

CE-merkintä kiinnitetään niihin 
rakennustuotteisiin, joista valmistaja on 
laatinut suoritustasoilmoituksen 4, 6 ja 
7 artiklan mukaisesti.

CE-merkintä kiinnitetään niihin 
rakennustuotteisiin, joista valmistaja on 
laatinut suoritustasoilmoituksen 4, 6, 7, 36, 
37 ja 38 artiklan mukaisesti ja mainiten 
yksinkertaistetut menettelyt.

Or.en

Tarkistus 114
Lara Comi

Neuvoston kanta
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos valmistaja ei ole laatinut 
suoritustasoilmoitusta 4, 6 ja 7 artiklan
mukaisesti, rakennustuotteisiin ei saa 
kiinnittää CE-merkintää.

Jos valmistaja ei ole laatinut 
suoritustasoilmoitusta 4, 6, 7, 36, 37 ja 
38 artiklan mukaisesti ja mainiten 
yksinkertaistetut menettelyt, 
rakennustuotteisiin ei saa kiinnittää CE-
merkintää.

Or.en

Tarkistus 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

CE-merkintä on ainoa merkintä, joka 
todistaa rakennustuotteen olevan 
ilmoitettujen, kyseisen yhdenmukaistetun 
teknisen eritelmän tai eurooppalaisen 
teknisen arvioinnin piiriin kuuluviin 
perusominaisuuksiin liittyvien 
suoritustasojen mukainen silloin, kun 
rakennustuote kuuluu yhdenmukaistetun 
teknisen eritelmän piiriin tai sille on 
annettu eurooppalainen tekninen arviointi.

Jollei 5 artiklasta muuta johdu, CE-
merkintä on ainoa merkintä, joka todistaa 
rakennustuotteen olevan ilmoitettujen, 
kyseisen yhdenmukaistetun teknisen 
eritelmän tai eurooppalaisen teknisen 
arvioinnin piiriin kuuluviin 
perusominaisuuksiin liittyvien 
suoritustasojen mukainen silloin, kun 
rakennustuote kuuluu yhdenmukaistetun 
teknisen eritelmän piiriin tai sille on 
annettu eurooppalainen tekninen arviointi.

Or.pl

Perustelu

3 kohdan muutos on seurausta 5 artiklan 1 kohtaan tehdyistä muutoksista.

Tarkistus 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisesti ottaa 
käyttöön CE-merkinnän lisäksi viittauksia 
merkintään, tai niiden on poistettava 
tällaiset viittaukset merkintään, joka 
osoittaa tuotteen olevan ilmoitettujen, 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän 
piiriin kuuluviin perusominaisuuksiin 
liittyvien suoritustasojen mukainen.

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisesti ottaa 
käyttöön CE-merkinnän lisäksi viittauksia 
merkintään, tai niiden on poistettava 
tällaiset viittaukset merkintään, joka 
osoittaa tuotteen olevan ilmoitettujen, 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän 
piiriin kuuluviin, tämän asetuksen 
3 artiklan 3 kohdan perusteella 
annetuissa Euroopan unionin säädöksissä 
vaadittuihin perusominaisuuksiin liittyvien 
suoritustasojen mukainen.

Or.pl
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Perustelu

3 kohdan muutos on seurausta 5 artiklan 1 kohtaan tehdyistä muutoksista.

Tarkistus 117
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisesti ottaa 
käyttöön CE-merkinnän lisäksi viittauksia 
merkintään, tai niiden on poistettava 
tällaiset viittaukset merkintään, joka 
osoittaa tuotteen olevan ilmoitettujen, 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän
piiriin kuuluviin perusominaisuuksiin 
liittyvien suoritustasojen mukainen.

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisesti ottaa 
käyttöön CE-merkinnän lisäksi viittauksia 
merkintään, tai niiden on poistettava 
tällaiset viittaukset merkintään, joka 
osoittaa tuotteen olevan ilmoitettujen, 
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluviin perusominaisuuksiin liittyvien 
suoritustasojen mukainen.

Or.en

Perustelu

On epäjohdonmukaista säätää 8 artiklan 3 kohdassa, että jäsenvaltioiden on poistettava 
viittaukset kansallisiin toimenpiteisiin, jotka kattavat saman sisällön kuin "yhdenmukaistettu 
tekninen eritelmä". Jäsenvaltioiden olisi saada käyttää jatkossakin kansallisia toimenpiteitä, 
jotka kattavat tuotteet, joista on olemassa eurooppalainen arviointiasiakirja, sillä kyseisten 
tuotteiden osalta ei ole olemassa pakollista EU:n laajuista merkintää.

Tarkistus 118
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
8 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Menetelmissä, joita jäsenvaltiot 
käyttävät rakennuskohteita koskevissa 
vaatimuksissa, ja muissa kansallisissa 
säännöissä, jotka koskevat 
rakennustuotteiden perusominaisuuksia, on 
noudatettava yhdenmukaistettuja teknisiä 

6. Menetelmissä, joita jäsenvaltiot
käyttävät rakennuskohteita koskevissa 
vaatimuksissa, ja muissa kansallisissa 
säännöissä, jotka koskevat 
rakennustuotteiden perusominaisuuksia, on 
noudatettava yhdenmukaistettuja 
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eritelmiä. standardeja.

Or.en

Perustelu

Viittaaminen "yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään" tässä lauseessa saattaa johtaa 
virheelliseen tulkintaan, jolloin eurooppalaisista teknisistä arvioinneista (ETA) tulee 
käytännössä pakollisia, kun eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD) on julkaistu.

Tarkistus 119
Catherine Stihler

Neuvoston kanta
9 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. CE-merkinnän perään on merkittävä 
ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi 
viimeistä numeroa, valmistajan nimi tai 
tunnusmerkki ja rekisteröity osoite,
tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero, 
suoritustasoilmoituksen viitenumero, 
ilmoitetut suoritustasot tasoittain tai 
luokittain, viittaus sovellettuun 
yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään, 
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos 
sellainen on, sekä sovelletussa 
yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä 
vahvistettu aiottu käyttötarkoitus.

2. CE-merkinnän perään on merkittävä 
ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi 
viimeistä numeroa, valmistajan nimi ja 
rekisteröity osoite tai tunnusmerkki, jonka 
avulla valmistajan nimi ja osoite on 
mahdollista määrittää helposti ja 
sekaannuksitta, tuotetyypin yksilöllinen 
tunnistenumero, suoritustasoilmoituksen 
viitenumero, ilmoitetut suoritustasot 
tasoittain tai luokittain, viittaus 
sovellettuun yhdenmukaistettuun tekniseen 
eritelmään, ilmoitetun laitoksen 
tunnusnumero, jos sellainen on, sekä 
sovelletussa yhdenmukaistetussa teknisessä 
eritelmässä vahvistettu aiottu 
käyttötarkoitus.

Or.en

Perustelu

Puutavarateollisuuden olisi hyvin vaikeaa panna asetus nykyisellään täytäntöön tuotteen 
kokoon ja luonteeseen liittyvien käytännön rajoitusten vuoksi. Tämä tarkistus mahdollistaa 
samojen tietojen antamisen tavalla, jonka ala voi hyväksyä.
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Tarkistus 120
Andreas Schwab

Neuvoston kanta
9 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. CE-merkinnän perään on merkittävä 
ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi 
viimeistä numeroa, valmistajan nimi tai 
tunnusmerkki ja rekisteröity osoite,
tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero, 
suoritustasoilmoituksen viitenumero, 
ilmoitetut suoritustasot tasoittain tai 
luokittain, viittaus sovellettuun 
yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään, 
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos 
sellainen on, sekä sovelletussa
yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä 
vahvistettu aiottu käyttötarkoitus.

2. CE-merkinnän perään on merkittävä 
valmistajan rekisteröity osoite tai 
tunnusmerkki, tuotetyypin yksilöllinen 
tunnistenumero, viittaus sovellettuun 
yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään, 
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos 
sellainen on, sekä yhdenmukaistetussa 
teknisessä eritelmässä vahvistetut tekniset 
vähimmäistiedot, joiden perusteella tuote 
ja sen aiottu käyttötarkoitus on 
mahdollista tunnistaa selvästi.

Or.en

Perustelu

Suoritustasoilmoituksen koko sisällön toistaminen CE-merkinnässä aiheuttaa erityisesti pk-
yrityksille byrokraattista taakkaa ja kustannuksia tuottamatta lisäarvoa. Tuotetta koskevien 
tietojen olisi olla mielekkäitä, ja siksi ne olisi rajata tarvittaviin tietoihin, jotka mahdollistavat 
tuotteen ja sen aiotun käyttötarkoituksen tunnistamisen.

Tarkistus 121
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston kanta
9 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. CE-merkinnän perään on merkittävä 
ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi 
viimeistä numeroa, valmistajan nimi tai 
tunnusmerkki ja rekisteröity osoite, 
tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero, 
suoritustasoilmoituksen viitenumero, 
ilmoitetut suoritustasot tasoittain tai 
luokittain, viittaus sovellettuun 

2. CE-merkinnän perään on merkittävä 
ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi 
viimeistä numeroa, valmistajan nimi tai 
tunnusmerkki ja rekisteröity osoite, 
tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero, 
viittaus sovellettuun yhdenmukaistettuun 
tekniseen eritelmään sekä sen verkkosivun 
osoite, jolla suoritustasoilmoitukseen voi 
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yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään, 
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos 
sellainen on, sekä sovelletussa 
yhdenmukaistetussa teknisessä 
eritelmässä vahvistettu aiottu 
käyttötarkoitus.

tutustua.

Or.en

Perustelu

Tuotteen mukana olisi toimittaa vain tietoja, jotka ovat välttämättömiä tuotteen ja sen 
asianmukaisen käytön määrittämiseksi ja jotka on tarkoitettu tuotteita asentavien rakentajien 
käyttöön. Tietojen on oltava rakentajien näkökulmasta ymmärrettäviä. Tietoja voidaan 
täydentää ilmoittamalla sen verkkosivun osoite, jossa koko suoritustasoilmoitukseen voi 
tutustua.

Tarkistus 122
Hans-Peter Mayer

Neuvoston kanta
9 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. CE-merkinnän perään on merkittävä 
ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi 
viimeistä numeroa, valmistajan nimi tai 
tunnusmerkki ja rekisteröity osoite, 
tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero, 
suoritustasoilmoituksen viitenumero, 
ilmoitetut suoritustasot tasoittain tai 
luokittain, viittaus sovellettuun 
yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään, 
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos 
sellainen on, sekä sovelletussa 
yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä 
vahvistettu aiottu käyttötarkoitus.

2. CE-merkinnän perään on merkittävä 
ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi 
viimeistä numeroa, valmistajan nimi tai 
tunnusmerkki ja rekisteröity osoite, 
tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero, 
viittaus sovellettuun yhdenmukaistettuun 
tekniseen eritelmään, ilmoitetun laitoksen 
tunnusnumero, jos sellainen on, 
sovelletussa yhdenmukaistetussa teknisessä 
eritelmässä vahvistettu aiottu 
käyttötarkoitus sekä internetosoite, josta 
suoritustasoilmoitus on haettavissa.

Or.de

Perustelu

Tuotteeseen olisi merkittävä vain olennaiset tiedot. Niitä voidaan täydentää viittauksella 
verkkosivuun, jolta löytyy lisätietoja.
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Tarkistus 123
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
9 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. CE-merkinnän perään on merkittävä 
ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi 
viimeistä numeroa, valmistajan nimi tai 
tunnusmerkki ja rekisteröity osoite, 
tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero, 
suoritustasoilmoituksen viitenumero, 
ilmoitetut suoritustasot tasoittain tai 
luokittain, viittaus sovellettuun 
yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään, 
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos 
sellainen on, sekä sovelletussa 
yhdenmukaistetussa teknisessä 
eritelmässä vahvistettu aiottu 
käyttötarkoitus.

2. CE-merkinnän perään on merkittävä 
ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi 
viimeistä numeroa, valmistajan nimi tai 
tunnusmerkki ja rekisteröity osoite, 
tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero, 
suoritustasoilmoituksen viitenumero, 
ilmoitetut suoritustasot tasoittain tai 
luokittain, viittaus sovellettuun 
yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään, 
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos 
sellainen on, sekä tekniset tiedot, joiden 
perusteella tuote ja sen aiottu 
käyttötarkoitus on mahdollista tunnistaa 
selvästi.

Or.en

Perustelu

Tuotteiden CE-merkintään liittyvät tiedot olisi minimoida, sillä niiden esittäminen lisää 
kustannuksia ja kuormitusta sekä monimutkaistaa vaaditut tiedot sisältävällä 
asiaankuuluvalla leimalla varustettujen tuotteiden valmistusta, varastointia ja jakelua. 
Ongelmaa, joka liittyy tietojen hallintaan eri kielillä, ei pidä myöskään aliarvioida. Nämä 
tiedot olisi rajata välttämättömimpään, ja niiden on oltava paikan päällä ymmärrettäviä ja 
käyttökelpoisia.

Tarkistus 124
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
9 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on nykyisiä 
mekanismeja hyödyntämällä 
varmistettava CE-merkintää koskevan 
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järjestelmän moitteeton soveltaminen ja 
ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, 
jos merkintää käytetään sääntöjen 
vastaisesti. Seuraamusten on oltava 
oikeasuhteisia rangaistavan teon 
vakavuuteen nähden ja muodostettava 
tehokas pelote väärinkäyttöä vastaan.

Or.en

Tarkistus 125
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
10 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. Rakennustuoteyhteyspisteiden on 
oltava riippumattomia kaikista elimistä ja 
organisaatioista, jotka ovat mukana CE-
merkinnän saantimenettelyssä. Tämä 
estää kuitenkin uuden elimen 
perustamisen tätä toimintaa varten.

Or.en

Tarkistus 126
Cristian Silviu Buşoi

Neuvoston kanta
11 artikla – 8 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

8 a. Tuodessaan rakennustuotteita 
markkinoille valmistajien on 
varmistettava, että ne on suunniteltu ja 
valmistettu tässä asetuksessa asetettujen 
vaatimusten mukaisesti, sovellettavien 
perusvaatimusten mukaisesti sekä 
rakennustuotteiden aiotun 
käyttötarkoituksen tai aiottujen 
käyttötarkoitusten kannalta olennaisten 
perusominaisuuksien mukaisesti.
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Or.en

Perustelu

Päätöksestä N:o 768/2008/EY otettu säännös. Ehdotuksessa toistetaan ja korostetaan 
asetuksen päämekanismia, josta säädetään ensimmäisessä artiklassa (Kohde). Mielestämme 
uudesta lakikehyksestä otettua tekstiä on tärkeää täydentää tämän asetuksen erityispiirteillä.

Tarkistus 127
Cristian Silviu Buşoi

Neuvoston kanta
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Ennen rakennustuotteen saattamista 
markkinoille maahantuojien on 
varmistettava, että valmistaja on arvioinut 
ja varmentanut suoritustason pysyvyyden. 
Tuojien on varmistettava, että valmistaja 
on laatinut 11 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat ja 
4, 6 ja 7 artiklan mukaisen 
suoritustasoilmoituksen. Tuojien on myös 
varmistettava, että tuotteessa on vaadittu 
CE-merkintä, että siihen on liitetty vaaditut 
asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 
11 artiklan 4 ja 5 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia.

Ennen rakennustuotteen saattamista 
markkinoille maahantuojien on 
varmistettava, että valmistaja on arvioinut 
ja varmentanut suoritustason pysyvyyden 
sovellettavien perusvaatimusten ja aiotun 
käyttötarkoituksen kannalta olennaisten 
perusominaisuuksien mukaisesti. Tuojien 
on varmistettava, että valmistaja on laatinut 
11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetut tekniset asiakirjat ja 4, 6 ja 
7 artiklan mukaisen 
suoritustasoilmoituksen. Tuojien on myös 
varmistettava, että tuotteessa on vaadittu 
CE-merkintä, että siihen on liitetty vaaditut 
asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 
11 artiklan 4 ja 5 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia.

Or.en

Perustelu

Ehdotuksessa toistetaan ja korostetaan asetuksen päämekanismia, josta säädetään 
ensimmäisessä artiklassa (Kohde). Uudesta lakikehyksestä otettua tekstiä on tärkeää 
täydentää tämän asetuksen erityispiirteillä.
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Tarkistus 128
Cristian Silviu Buşoi

Neuvoston kanta
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos maahantuoja katsoo tai jos 
maahantuojalla on syytä uskoa, että 
rakennustuote ei ole 
suoritustasoilmoituksen tai tämän 
asetuksen muiden sovellettavien 
vaatimusten mukainen, tuoja ei saa saattaa 
rakennustuotetta markkinoille ennen kuin 
se on mukaan liitetyn 
suoritustasoilmoituksen ja tämän asetuksen 
muiden sovellettavien vaatimusten 
mukainen tai ennen kuin 
suoritustasoilmoitus on korjattu. Lisäksi 
silloin, kun rakennustuotteeseen liittyy 
riski, maahantuojan on ilmoitettava siitä 
valmistajalle ja 
markkinavalvontaviranomaisille.

Jos maahantuoja katsoo tai jos 
maahantuojalla on syytä uskoa, että 
rakennustuote ei ole 
suoritustasoilmoituksen tai tämän 
asetuksen muiden sovellettavien 
vaatimusten mukainen, varsinkaan niiden, 
jotka liittyvät aiotun käyttötarkoituksen 
tai aiottujen käyttötarkoitusten kannalta 
olennaisiin perusominaisuuksiin, tuoja ei 
saa saattaa rakennustuotetta markkinoille 
ennen kuin se on mukaan liitetyn 
suoritustasoilmoituksen ja tämän asetuksen 
muiden sovellettavien vaatimusten 
mukainen tai ennen kuin 
suoritustasoilmoitus on korjattu. Lisäksi 
silloin, kun rakennustuotteeseen liittyy 
riski, maahantuojan on ilmoitettava siitä 
valmistajalle ja 
markkinavalvontaviranomaisille.

Or.en

Perustelu

Perusominaisuudet on ilmoitettava 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tuojien olisi erityisesti 
olla tietoisia tästä tehtävästä.

Tarkistus 129
Cristian Silviu Buşoi

Neuvoston kanta
14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos jakelija katsoo tai jos jakelijalla on 
syytä uskoa, että rakennustuote ei ole 
suoritustasoilmoituksen tai tämän 
asetuksen muiden sovellettavien 

Jos jakelija katsoo tai jos jakelijalla on 
syytä uskoa, että rakennustuote ei ole 
suoritustasoilmoituksen tai tämän 
asetuksen muiden sovellettavien 
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vaatimusten mukainen, jakelija ei saa 
asettaa tuotetta markkinoille saataville 
ennen kuin se on mukaan liitetyn 
suoritustasoilmoituksen ja tämän asetuksen 
muiden sovellettavien vaatimusten 
mukainen tai ennen kuin 
suoritustasoilmoitus on korjattu. Lisäksi 
silloin, kun tuotteeseen liittyy riski, 
jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle 
tai tuojalle sekä 
markkinavalvontaviranomaisille.

vaatimusten mukainen, varsinkaan niiden, 
jotka liittyvät aiotun käyttötarkoituksen 
tai aiottujen käyttötarkoitusten kannalta 
olennaisiin perusominaisuuksiin, jakelija 
ei saa asettaa tuotetta markkinoille 
saataville ennen kuin se on mukaan liitetyn 
suoritustasoilmoituksen ja tämän asetuksen 
muiden sovellettavien vaatimusten 
mukainen tai ennen kuin 
suoritustasoilmoitus on korjattu. Lisäksi 
silloin, kun tuotteeseen liittyy riski, 
jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle 
tai tuojalle sekä 
markkinavalvontaviranomaisille.

Or.en

Perustelu

Perusominaisuudet on ilmoitettava 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tuojien olisi erityisesti 
olla tietoisia tästä tehtävästä.

Tarkistus 130
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
17 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Eurooppalaisten standardointielinten 
olisi helpotettava standardoinnin 
saatavuutta pienten ja keskisuurten 
yritysten kannalta sekä pyrittävä
tilanteeseen, jossa yhtäkään sidosryhmää 
ei edusta yli neljäsosa (25 prosenttia) 
teknisen komitean ja/tai työryhmän 
osallistujista.

Or.en

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Valmistajan pyydettyä eurooppalaista 
teknistä arviointia teknisestä arvioinnista 
vastaavien laitosten organisaatio laatii ja 
hyväksyy eurooppalaisen 
arviointiasiakirjan sellaisesta 
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuulumattomasta tai ei kokonaan 
kuuluvasta rakennustuotteesta, jonka 
perusominaisuuksien suoritustasoja ei 
voida täysin arvioida olemassa olevan 
yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, 
muun muassa koska

1. Valmistajan pyydettyä eurooppalaista 
teknistä arviointia teknisestä arvioinnista 
vastaavien laitosten organisaatio laatii ja 
hyväksyy eurooppalaisen 
arviointiasiakirjan innovatiivisesta 
rakennustuotteesta.

Or.pl

Perustelu

Perustelu on 2 artiklan tarkistuksessa.

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

Neuvoston kanta
19 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Ehdotetun asetuksen 31 artiklan 
1 kohdan mukainen teknisestä 
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arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaatio vastaa olemassa olevien 
eurooppalaisten arviointiasiakirjojen 
suhteen seuraavista tehtävistä:
a) päivittäminen uusimman tekniikan 
mukaiseksi kohtuullisessa ajassa
b) yksittäisiä tuotteita varten laadittujen 
eurooppalaisten arviointiasiakirjojen 
yhdistäminen yhdeksi uudeksi 
eurooppalaiseksi arviointiasiakirjaksi, 
joka kattaa koko tuoteryhmän.

Or.de

Perustelu

Ehdotetun lisäyksen tarkoituksena on lisätä käytännöllisyyttä ja turvallisuutta.

Tarkistus 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) tuote ei kuulu minkään 
yhdenmukaistetun standardin 
soveltamisalaan;

Poistetaan.

Or.pl

Perustelu

Seurausta 9 artiklan 1 kohtaan tehdyistä muutoksista.

Tarkistus 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
19 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

b) yhdenmukaistetussa standardissa 
määrätty arviointimenetelmä ei ole 
asianmukainen vähintään yhden tuotetta 
koskevan perusominaisuuden osalta; tai

Poistetaan.

Or.pl

Perustelu

Seurausta 9 artiklan 1 kohtaan tehdyistä muutoksista.

Tarkistus 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) yhdenmukaistettu standardi ei sisällä 
arviointimenetelmää kyseisen tuotteen 
vähintään yhden perusominaisuuden 
osalta.

Poistetaan.

Or.pl

Perustelu

Seurausta 19 artiklan 1 kohtaan tehdyistä muutoksista

Tarkistus 136
Hans-Peter Mayer

Neuvoston kanta
19 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 60 artiklan mukaisesti 

Poistetaan.
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liitteen II muuttamiseksi ja vahvistaa lisää 
menettelysääntöjä eurooppalaisen 
arviointiasiakirjan kehittämiseksi ja 
hyväksymiseksi.

Or.de

Perustelu

Mahdollisuus luoda lisää menettelysääntöjä komiteamenettelyllä menee liian pitkälle. 
Ensimmäinen lause antaa myös tämän suhteen liian paljon toimintavaraa. Liitteessä II 
annetaan selvät säännöt eurooppalaisen arviointiasiakirjan laatimisesta. Niitä ei pidä 
laajentaa. Jos näin tehdään, kyse on perusominaisuuksista.

Tarkistus 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Eurooppalainen tekninen arviointi 
annetaan innovatiiviselle 
rakennustuotteelle.

Or.pl

Perustelu

Perustelu on esitetty 2 artiklan tarkistuksen perustelussa ja "innovatiivisten tuotteiden" 
määritelmän lisäyksessä.

Tarkistus 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
26 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

1 b. Jos eurooppalaista teknistä arviointia 
ei korvata yhdenmukaistetulla 
standardilla eikä rakennustuotteen 
valmistaja tee siihen olennaisia 
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muutoksia, jotka muuttavat tuotteen 
ominaisuuksia, eurooppalaista teknistä 
arviointia jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä ja se on voimassa kunnes 
yhdenmukaistettu standardi julkaistaan 
tai kunnes valmistaja tekee tuotteeseen 
huomattavia muutoksia ja se korvataan 
uudella eurooppalaisella teknisellä 
arvioinnilla.

Or.pl

Perustelu

Ei ole syytä, miksi eurooppalaisen teknisen arvioinnin voimassaolo päättyisi tuotteen 
pysyessä ennallaan ja pakottaisi valmistajan toistamaan saman menettelytavan ja 
maksamaan jälleen kustannukset eurooppalaisen teknisen arvioinnin saamisesta. Tämä 
lauseke nopeuttaa yhdenmukaistetun standardin luomista.

Tarkistus 139
Heide Rühle

Neuvoston kanta
26 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. Eurooppalaisen teknisen arvioinnin 
voimassaoloaika on rajattu viiteen 
vuoteen. Voimassaolon päätyttyä 
valmistaja voi hakea teknisestä 
arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaatiolta eurooppalaisen teknisen 
arvioinnin voimassaolon jatkamista 
31 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
Teknisestä arvioinnista vastaavien 
laitosten organisaatio arvioi, onko 
eurooppalainen tekninen arviointi 
eurooppalaisen arviointiasiakirjan 
mukainen.

Or.en
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Tarkistus 140
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston kanta
27 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos komissio ei vahvista tällaisia 
edellytyksiä, eurooppalaiset 
standardointielimet voivat vahvistaa niitä 
yhdenmukaistetuissa standardeissa 
tarkistetun toimeksiannon perusteella.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Nykykäytännön mukaan komissio tekee päätökset luokittelusta ilman lisätestausta (CWFT), ja 
käytäntö toimii hyvin. Jos tämä päätöksentekovalta siirrettäisiin standardointielimille 
toimeksiannon perusteella, tekniset komiteat alkaisivat hyvin todennäköisesti kilpailla 
toistensa kanssa siitä, miten pitkälle testaamattomuuskäytäntö voidaan ulottaa.

Tarkistus 141
Heide Rühle

Neuvoston kanta
31 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

f a) käyttää kaikkia sidosryhmiä edustavia 
työryhmiä tehtäviensä hoitamiseksi.

Or.en

Tarkistus 142
Mitro Repo

Neuvoston kanta
36 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Teknisten erityisasiakirjojen käyttö Yksinkertaistettujen menettelyjen käyttö
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Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 143
Mitro Repo

Neuvoston kanta
36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Kun valmistaja määrittää tuotetyypin, 
hän voi korvata tyyppitestauksen tai 
tyyppilaskennan teknisellä 
erityisasiakirjalla, jolla osoitetaan, että

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

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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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 144
Mitro Repo

Neuvoston kanta
36 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) valmistajan markkinoille saattaman 
rakennustuotteen katsotaan yhden tai 
useamman perusominaisuuden osalta 
saavuttavan tietyn suoritustason mukaisen 
tason tai luokan ilman testausta tai 
laskentaa tai ilman lisätestausta tai 
-laskentaa asiaankuuluvassa 
yhdenmukaistetussa teknisessä 
eritelmässä tai komission päätöksessä 
vahvistetuin edellytyksin,

a) asiaankuuluvassa yhdenmukaistetussa 
teknisessä eritelmässä tai komission 
päätöksessä vahvistetuin edellytyksin 
valmistaja voi ilmoittaa, että valmistajan 
markkinoille saattaman rakennustuotteen 
katsotaan yhden tai useamman 
perusominaisuuden osalta saavuttavan 
tietyn suoritustason mukaisen tason tai 
luokan ilman testausta tai laskentaa tai 
ilman lisätestausta tai -laskentaa; näiden 
edellytysten täyttyminen on 
dokumentoitava asianmukaisesti;

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 145
Mitro Repo

Neuvoston kanta
36 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) valmistajan markkinoille saattama 
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluva rakennustuote vastaa 
tuotetyypiltään toista rakennustuotetta, 
jonka toinen valmistaja on valmistanut ja 
joka on jo testattu asiaankuuluvan 
yhdenmukaistetun standardin mukaisesti.
Jos nämä edellytykset täyttyvät, 
valmistajalla on oikeus ilmoittaa 
suoritustasojen vastaavan kyseisen toisen 
tuotteen kaikkia testituloksia tai osaa niistä. 
Valmistaja voi käyttää toisen valmistajan 
saamia testituloksia vain saatuaan luvan 
kyseiseltä valmistajalta, joka on edelleen 
vastuussa testitulosten tarkkuudesta, 
luotettavuudesta ja vakaudesta; tai

b) sillä edellytyksellä, että valmistajan 
markkinoille saattama yhdenmukaistetun 
standardin piiriin kuuluva rakennustuote 
vastaa tuotetyypiltään toista 
rakennustuotetta, jonka toinen valmistaja 
on valmistanut ja joka on jo testattu 
asiaankuuluvan yhdenmukaistetun 
standardin mukaisesti, valmistajalla on 
oikeus ilmoittaa suoritustasojen vastaavan 
kyseisen toisen tuotteen kaikkia 
testituloksia tai osaa niistä. Näiden 
edellytysten täyttyminen on 
dokumentoitava asianmukaisesti.
Valmistaja voi käyttää toisen valmistajan 
saamia testituloksia vain saatuaan luvan 
kyseiseltä valmistajalta, joka on edelleen 
vastuussa testitulosten tarkkuudesta, 
luotettavuudesta ja vakaudesta; tai

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 146
Mitro Repo

Neuvoston kanta
36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) valmistajan markkinoille saattama 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän 
piiriin kuuluva rakennustuote on 
komponenteista tehty järjestelmä, jonka 
valmistaja kokoaa noudattaen saamiaan 
tarkkoja ohjeita järjestelmän tai sen 
komponenttien toimittajalta, joka on jo 
testannut järjestelmän tai sen komponentin 
asiaankuuluvan yhdenmukaistetun teknisen 
eritelmän mukaisesti yhden tai useamman 
perusominaisuuden osalta. Jos nämä 
edellytykset täyttyvät, valmistajalla on 
oikeus ilmoittaa suoritustasojen vastaavan 
hänelle toimitetun järjestelmän tai 
komponentin kaikkia testituloksia tai osaa 
niistä. Valmistaja voi käyttää toisen 
valmistajan tai järjestelmän toimittajan 
saamia testituloksia vasta saatuaan luvan 
kyseiseltä valmistajalta tai järjestelmän 
toimittajalta, joka on edelleen vastuussa 
testitulosten tarkkuudesta, luotettavuudesta 
ja vakaudesta.

c) sillä edellytyksellä, että valmistajan 
markkinoille saattama yhdenmukaistetun 
teknisen eritelmän piiriin kuuluva 
rakennustuote on komponenteista tehty 
järjestelmä, jonka valmistaja kokoaa 
noudattaen saamiaan tarkkoja ohjeita 
järjestelmän tai sen komponenttien 
toimittajalta, joka on jo testannut 
järjestelmän tai sen komponentin 
asiaankuuluvan yhdenmukaistetun teknisen 
eritelmän mukaisesti yhden tai useamman 
perusominaisuuden osalta, valmistajalla on 
oikeus ilmoittaa suoritustasojen vastaavan 
hänelle toimitetun järjestelmän tai 
komponentin kaikkia testituloksia tai osaa 
niistä. Näiden edellytysten täyttyminen on 
dokumentoitava asianmukaisesti.
Valmistaja voi käyttää toisen valmistajan 
tai järjestelmän toimittajan saamia 
testituloksia vasta saatuaan luvan 
kyseiseltä valmistajalta tai järjestelmän 
toimittajalta, joka on edelleen vastuussa 
testitulosten tarkkuudesta, luotettavuudesta 
ja vakaudesta.

Or.en

Perustelu

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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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 147
Andreas Schwab

Neuvoston kanta
36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) valmistajan markkinoille saattama 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän
piiriin kuuluva rakennustuote on 
komponenteista tehty järjestelmä, jonka 
valmistaja kokoaa noudattaen saamiaan 
tarkkoja ohjeita järjestelmän tai sen 
komponenttien toimittajalta, joka on jo 
testannut järjestelmän tai sen komponentin 
asiaankuuluvan yhdenmukaistetun 
teknisen eritelmän mukaisesti yhden tai 
useamman perusominaisuuden osalta. Jos 
nämä edellytykset täyttyvät, valmistajalla 
on oikeus ilmoittaa suoritustasojen 
vastaavan hänelle toimitetun järjestelmän 
tai komponentin kaikkia testituloksia tai 
osaa niistä. Valmistaja voi käyttää toisen 
valmistajan tai järjestelmän toimittajan 
saamia testituloksia vasta saatuaan luvan 
kyseiseltä valmistajalta tai järjestelmän 
toimittajalta, joka on edelleen vastuussa 
testitulosten tarkkuudesta, luotettavuudesta 
ja vakaudesta.

c) valmistajan markkinoille saattama 
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluva rakennustuote on komponenteista 
tehty järjestelmä, jonka valmistaja kokoaa 
noudattaen saamiaan tarkkoja ohjeita 
järjestelmän tai sen komponenttien 
toimittajalta, joka on jo testannut 
järjestelmän tai sen komponentin 
asiaankuuluvan yhdenmukaistetun 
standardin mukaisesti yhden tai useamman 
perusominaisuuden osalta. Jos nämä 
edellytykset täyttyvät, valmistajalla on 
oikeus ilmoittaa suoritustasojen vastaavan 
hänelle toimitetun järjestelmän tai 
komponentin kaikkia testituloksia tai osaa 
niistä. Valmistaja voi käyttää toisen 
valmistajan tai järjestelmän toimittajan 
saamia testituloksia vasta saatuaan luvan 
kyseiseltä valmistajalta tai järjestelmän 
toimittajalta, joka on edelleen vastuussa 
testitulosten tarkkuudesta, luotettavuudesta 
ja vakaudesta.

Or.de

Tarkistus 148
Heide Rühle

Neuvoston kanta
36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) valmistajan markkinoille saattama c) valmistajan markkinoille saattama 
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yhdenmukaistetun teknisen eritelmän
piiriin kuuluva rakennustuote on 
komponenteista tehty järjestelmä, jonka 
valmistaja kokoaa noudattaen saamiaan 
tarkkoja ohjeita järjestelmän tai sen 
komponenttien toimittajalta, joka on jo 
testannut järjestelmän tai sen komponentin 
asiaankuuluvan yhdenmukaistetun teknisen 
eritelmän mukaisesti yhden tai useamman 
perusominaisuuden osalta. Jos nämä 
edellytykset täyttyvät, valmistajalla on 
oikeus ilmoittaa suoritustasojen vastaavan 
hänelle toimitetun järjestelmän tai 
komponentin kaikkia testituloksia tai osaa 
niistä. Valmistaja voi käyttää toisen 
valmistajan tai järjestelmän toimittajan 
saamia testituloksia vasta saatuaan luvan 
kyseiseltä valmistajalta tai järjestelmän 
toimittajalta, joka on edelleen vastuussa 
testitulosten tarkkuudesta, luotettavuudesta 
ja vakaudesta.

yhdenmukaistetun teknisen standardin
piiriin kuuluva rakennustuote on 
komponenteista tehty järjestelmä, jonka 
valmistaja kokoaa noudattaen saamiaan 
tarkkoja ohjeita järjestelmän tai sen 
komponenttien toimittajalta, joka on jo 
testannut järjestelmän tai sen komponentin 
asiaankuuluvan yhdenmukaistetun teknisen 
eritelmän mukaisesti yhden tai useamman 
perusominaisuuden osalta. Jos nämä 
edellytykset täyttyvät, valmistajalla on 
oikeus ilmoittaa suoritustasojen vastaavan 
hänelle toimitetun järjestelmän tai 
komponentin kaikkia testituloksia tai osaa 
niistä. Valmistaja voi käyttää toisen 
valmistajan tai järjestelmän toimittajan 
saamia testituloksia vasta saatuaan luvan 
kyseiseltä valmistajalta tai järjestelmän 
toimittajalta, joka on edelleen vastuussa 
testitulosten tarkkuudesta, luotettavuudesta 
ja vakaudesta.

Or.en

Tarkistus 149
Mitro Repo

Neuvoston kanta
36 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu rakennustuote 
kuuluu sellaiseen rakennustuotteiden 
ryhmään, jonka osalta sovellettava 
suoritustason pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmä on liitteessä V 
vahvistettu järjestelmä 1+ tai 1, liitteessä V 
tarkoitetun ilmoitetun 
tuotesertifiointilaitoksen on varmennettava 
tekninen erityisasiakirja.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu rakennustuote 
kuuluu sellaiseen rakennustuotteiden 
ryhmään, jonka osalta sovellettava 
suoritustason pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmä on liitteessä V 
vahvistettu järjestelmä 1+ tai 1, liitteessä V 
tarkoitetun ilmoitetun 
tuotesertifiointilaitoksen on varmennettava 
1 kohdassa tarkoitettu dokumentaatio.

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

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

Neuvoston kanta
37 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

37 artikla
Yksinkertaistettujen menettelyjen käyttö 

mikroyrityksissä
Poistetaan.

Yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvia rakennustuotteita valmistavat 
mikroyritykset voivat korvata liitteessä V 
esitettyjä sovellettavia järjestelmiä 3 ja 4 
koskevan tyyppitestauksen perusteella 
tehtävän tuotetyypin määrityksen 
käyttämällä sovellettavasta 
yhdenmukaistetusta standardista eroavia 
menetelmiä. Kyseiset valmistajat voivat 
myös käsitellä järjestelmän 3 piiriin 
kuuluvat rakennustuotteet järjestelmää 4 
koskevien säännösten mukaisesti. Kun 
valmistaja käyttää näitä 
yksinkertaistettuja menettelyjä hänen tai 
sen on osoitettava teknisellä 
erityisasiakirjalla, että rakennustuote on 
sovellettavien vaatimusten mukainen.

Or.de
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Perustelu

Ehdotetun poiston tarkoituksena on taata terve kilpailu ja välttää turvallisuusriskejä. Tähän 
sääntöön perustuvat tuotteet eivät missään tapauksessa ole samanveroisia 3–6 artiklassa 
tarkoitettujen tuotteiden kanssa ja johtavat kilpailuvääristymiin, mahdollisesti turvattomiin 
rakennuskohteisiin ja ongelmiin markkinoiden valvonnassa. Mikroyritysten tarpeet on otettu 
riittävästi huomioon 5 artiklassa.

Tarkistus 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
37 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvia rakennustuotteita valmistavat 
mikroyritykset voivat korvata liitteessä V 
esitettyjä sovellettavia järjestelmiä 3 ja 4 
koskevan tyyppitestauksen perusteella 
tehtävän tuotetyypin määrityksen 
käyttämällä sovellettavasta 
yhdenmukaistetusta standardista eroavia 
menetelmiä. Kyseiset valmistajat voivat 
myös käsitellä järjestelmän 3 piiriin 
kuuluvat rakennustuotteet järjestelmää 4 
koskevien sääntöjen mukaisesti.  Kun 
valmistaja käyttää näitä 
yksinkertaistettuja menettelyjä hänen tai 
sen on osoitettava teknisellä 
erityisasiakirjalla, että rakennustuote on 
sovellettavien vaatimusten mukainen.

Poistetaan.

Or.pl

Tarkistus 152
Anja Weisgerber

Neuvoston kanta
37 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvia rakennustuotteita valmistavat 

Yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvia rakennustuotteita valmistavat 
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mikroyritykset voivat korvata liitteessä V 
esitettyjä sovellettavia järjestelmiä 3 ja 4 
koskevan tyyppitestauksen perusteella 
tehtävän tuotetyypin määrityksen 
käyttämällä sovellettavasta 
yhdenmukaistetusta standardista eroavia 
menetelmiä. Kyseiset valmistajat voivat 
myös käsitellä järjestelmän 3 piiriin 
kuuluvat rakennustuotteet järjestelmää 4 
koskevien säännösten mukaisesti. Kun 
valmistaja käyttää näitä yksinkertaistettuja 
menettelyjä hänen tai sen on osoitettava 
teknisellä erityisasiakirjalla, että 
rakennustuote on sovellettavien 
vaatimusten mukainen.

mikroyritykset voivat korvata liitteessä V 
esitettyjä sovellettavia järjestelmiä 3 ja 4 
koskevan tyyppitestauksen perusteella 
tehtävän tuotetyypin määrityksen 
käyttämällä sovellettavasta 
yhdenmukaistetusta standardista eroavia 
menetelmiä yhdenmukaistetussa 
standardissa määritetyin ehdoin. Kyseiset 
valmistajat voivat myös käsitellä 
järjestelmän 3 piiriin kuuluvat 
rakennustuotteet järjestelmää 4 koskevien 
säännösten mukaisesti. Kun valmistaja 
käyttää näitä yksinkertaistettuja 
menettelyjä hänen tai sen on osoitettava 
teknisellä erityisasiakirjalla, että 
rakennustuote on sovellettavien 
vaatimusten mukainen ja että käytetyt 
menetelmät ovat verrannollisia 
yhdenmukaistetuissa teknisissä 
eritelmissä määrättyjen menetelmien 
kanssa.

Or.de

Perustelu

Komissio on lausunnossaan neuvoston yhteisestä kannasta huomauttanut perustellusti tietystä 
epäjohdonmukaisuudesta teknisten erityisasiakirjojen muotoilussa. Tällä tarkistuksella on 
tarkoitus poistaa tämä epäjohdonmukaisuus ja varmistaa, että teknisten erityisasiakirjojen 
avulla varmennetut tuotteet ovat verrannollisia CE-merkinnällä varustettujen tuotteiden 
kanssa.

Tarkistus 153
Mitro Repo

Neuvoston kanta
37 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvia rakennustuotteita valmistavat 
mikroyritykset voivat korvata liitteessä V 
esitettyjä sovellettavia järjestelmiä 3 ja 4 
koskevan tyyppitestauksen perusteella 
tehtävän tuotetyypin määrityksen 

Yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvia rakennustuotteita valmistavat 
mikroyritykset voivat korvata liitteessä V 
esitettyjä sovellettavia järjestelmiä 3 ja 4 
koskevan tyyppitestauksen perusteella 
tehtävän tuotetyypin määrityksen 
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käyttämällä sovellettavasta 
yhdenmukaistetusta standardista eroavia 
menetelmiä. Kyseiset valmistajat voivat 
myös käsitellä järjestelmän 3 piiriin 
kuuluvat rakennustuotteet järjestelmää 4 
koskevien säännösten mukaisesti. Kun 
valmistaja käyttää näitä yksinkertaistettuja
menettelyjä hänen tai sen on osoitettava 
teknisellä erityisasiakirjalla, että 
rakennustuote on sovellettavien 
vaatimusten mukainen.

käyttämällä sovellettavasta 
yhdenmukaistetusta standardista eroavia 
menetelmiä. Kyseiset valmistajat voivat 
myös käsitellä järjestelmän 3 piiriin
kuuluvat rakennustuotteet järjestelmää 4 
koskevien säännösten mukaisesti. Kun 
valmistaja käyttää näitä yksinkertaistettuja 
menettelyjä hänen tai sen on osoitettava 
asianmukaisella dokumentaatiolla, että 
nämä edellytykset täyttyvät ja että 
rakennustuote on sovellettavien 
vaatimusten mukainen.

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

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

Neuvoston kanta
38 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Kun kyseessä on muu kuin 
sarjavalmisteinen yhdenmukaistetun 
standardin piiriin kuuluva rakennustuote, 
joka valmistetaan yksilöllisesti tai 
tilaustuotteena erityistilauksen perusteella 
ja joka asennetaan yksittäiseen 
rakennuskohteeseen, valmistaja voi 

Poistetaan.
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korvata liitteessä V esitetyn sovellettavan 
järjestelmän suoritustasojen arvioinnin 
osuuden teknisellä erityisasiakirjalla, 
jossa osoitetaan, että kyseinen tuote on 
sovellettavien vaatimusten mukainen.

Or.de

Perustelu

Ehdotetun poiston tarkoituksena on selventää keskisuurten yritysten liittämistä asetuksen 
soveltamisalaan ja välttää kilpailuvääristymiä. Sääntö sisältyy jo 5 artiklaan vain sillä erolla, 
että 5 artiklassa tarkoitettuja tuotteita ei ole varustettu CE-merkinnällä. Tässä kohtaa asetus 
sisältää säännön, joka on vakiintuneen käytännön vastainen ja muodostaa yrityksille liiallisen 
byrokraattisen sekä ammatillisen ja taloudellisen rasitteen lisäämättä kuitenkaan 
turvallisuutta.

Tarkistus 155
Anja Weisgerber

Neuvoston kanta
38 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Kun kyseessä on muu kuin 
sarjavalmisteinen yhdenmukaistetun 
standardin piiriin kuuluva rakennustuote, 
joka valmistetaan yksilöllisesti tai 
tilaustuotteena erityistilauksen perusteella 
ja joka asennetaan yksittäiseen 
rakennuskohteeseen, valmistaja voi korvata 
liitteessä V esitetyn sovellettavan 
järjestelmän suoritustasojen arvioinnin 
osuuden teknisellä erityisasiakirjalla, jossa 
osoitetaan, että kyseinen tuote on 
sovellettavien vaatimusten mukainen.

1. Kun kyseessä on muu kuin 
sarjavalmisteinen yhdenmukaistetun 
standardin piiriin kuuluva rakennustuote, 
joka valmistetaan yksilöllisesti tai 
tilaustuotteena erityistilauksen perusteella 
ja joka asennetaan yksittäiseen 
rakennuskohteeseen, valmistaja voi korvata 
liitteessä V esitetyn sovellettavan 
järjestelmän suoritustasojen arvioinnin 
osuuden teknisellä erityisasiakirjalla, jossa 
osoitetaan, että kyseinen tuote on 
sovellettavien vaatimusten mukainen ja 
että käytetyt menetelmät ovat 
verrannollisia yhdenmukaistetuissa 
teknisissä eritelmissä määrättyjen 
menetelmien kanssa.

Or.de



AM\835714FI.doc 65/80 PE450.931v01-00

FI

Perustelu

Komissio on lausunnossaan neuvoston yhteisestä kannasta huomauttanut perustellusti tietystä 
epäjohdonmukaisuudesta teknisten erityisasiakirjojen muotoilussa. Tällä tarkistuksella on 
tarkoitus poistaa tämä epäjohdonmukaisuus ja varmistaa, että teknisten erityisasiakirjojen 
avulla varmennetut tuotteet ovat verrannollisia CE-merkinnällä varustettujen tuotteiden 
kanssa.

Tarkistus 156
Mitro Repo

Neuvoston kanta
38 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Kun kyseessä on muu kuin 
sarjavalmisteinen yhdenmukaistetun 
standardin piiriin kuuluva rakennustuote, 
joka valmistetaan yksilöllisesti tai 
tilaustuotteena erityistilauksen perusteella 
ja joka asennetaan yksittäiseen 
rakennuskohteeseen, valmistaja voi korvata 
liitteessä V esitetyn sovellettavan 
järjestelmän suoritustasojen arvioinnin 
osuuden teknisellä erityisasiakirjalla, jossa 
osoitetaan, että kyseinen tuote on 
sovellettavien vaatimusten mukainen.

1. Kun kyseessä on muu kuin 
sarjavalmisteinen yhdenmukaistetun 
standardin piiriin kuuluva rakennustuote, 
joka valmistetaan yksilöllisesti tai 
tilaustuotteena erityistilauksen perusteella 
ja joka asennetaan yksittäiseen 
rakennuskohteeseen, valmistaja voi korvata 
liitteessä V esitetyn sovellettavan 
järjestelmän suoritustasojen arvioinnin 
osuuden asianmukaisella 
dokumentaatiolla, jossa osoitetaan, että 
nämä edellytykset täyttyvät ja että 
kyseinen tuote on sovellettavien 
vaatimusten mukainen.

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
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merkkimäärän.)

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

Neuvoston kanta
38 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rakennustuote kuuluu sellaiseen 
rakennustuotteiden ryhmään, jonka 
osalta sovellettava suoritustason 
pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmä on liitteessä V 
vahvistettu järjestelmä 1+ tai 1, liitteessä 
V tarkoitetun ilmoitetun 
tuotesertifiointilaitoksen on 
varmennettava tekninen erityisasiakirja.

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 158
Mitro Repo

Neuvoston kanta
38 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu rakennustuote 2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu rakennustuote 
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kuuluu sellaiseen rakennustuotteiden 
ryhmään, jonka osalta sovellettava 
suoritustason pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmä on liitteessä V 
vahvistettu järjestelmä 1+ tai 1, liitteessä V 
tarkoitetun ilmoitetun 
tuotesertifiointilaitoksen on varmennettava 
tekninen erityisasiakirja.

kuuluu sellaiseen rakennustuotteiden 
ryhmään, jonka osalta sovellettava 
suoritustason pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmä on liitteessä V 
vahvistettu järjestelmä 1+ tai 1, liitteessä V 
tarkoitetun ilmoitetun 
tuotesertifiointilaitoksen on varmennettava 
1 kohdassa tarkoitettu dokumentaatio.

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 159
Mitro Repo

Neuvoston kanta
56 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos jonkin jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaiset ovat 
toteuttaneet toimenpiteitä asetuksen (EY) 
N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai jos 
niillä on riittävä syy uskoa, että 
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluva rakennustuote tai tuote, jolle on 
annettu eurooppalainen tekninen 
arviointi, ei täytä ilmoitettuja 
suoritustasoja ja aiheuttaa riskin tässä 
asetuksessa säädettyjen rakennuskohteen 

Jos jonkin jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaiset ovat 
toteuttaneet toimenpiteitä asetuksen (EY) 
N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai jos 
niillä on riittävä syy uskoa, että tuote ei 
täytä ilmoitettuja suoritustasoja ja/tai
aiheuttaa riskin tässä asetuksessa 
säädettyjen rakennuskohteen 
perusvaatimusten täyttymiselle, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
arvioitava kyseinen tuote siten, että 
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perusvaatimusten täyttymiselle, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
arvioitava kyseinen tuote siten, että 
arviointi kattaa tässä asetuksessa säädetyt 
asiaa koskevat vaatimukset. Asianomaisten 
talouden toimijoiden on tehtävä kaikin 
mahdollisin tavoin yhteistyötä 
markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

arviointi kattaa tässä asetuksessa säädetyt 
asiaa koskevat vaatimukset. Asianomaisten 
talouden toimijoiden on tehtävä kaikin 
mahdollisin tavoin yhteistyötä 
markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Or.en

Perustelu

Kolmansista maista tuotujen rakennustuotteiden tapauksessa olisi hyödyllistä, että 
markkinavalvonta olisi mahdollisimman laaja-alaista, jotta jotkin rakennustuotteet eivät jää 
sen soveltamisalan ulkopuolelle siksi, ettei niillä ole CE-merkintää.

Tarkistus 160
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
56 artikla – 5 kohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) tuote ei saavuta ilmoitettuja 
suoritustasoja ja/tai täytä vaatimuksia, 
jotka liittyvät tässä asetuksessa säädettyjen
rakennuskohteen perusvaatimusten 
täyttymiseen;

a) tuote ei saavuta ilmoitettuja 
suoritustasoja ja/tai täytä vaatimuksia, 
jotka liittyvät tässä asetuksessa 
säädettyihin ihmisten terveyttä tai 
turvallisuutta tai muiden yleisten etujen 
suojelua koskeviin vaatimuksiin;

Or.en

Perustelu

Vastuu sen seuraamisesta, täyttyvätkö rakennustöille asetetut vaatimukset, kuuluu valmiita 
rakennuksia arvioiville jäsenvaltioiden järjestelmille eikä markkinavalvontaviranomaisille. 
Markkinavalvontaviranomaisten olisi puolestaan keskittyä ihmisten terveyteen ja 
turvallisuuteen sekä yleisen edun suojelua koskeviin kysymyksiin.
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Tarkistus 161
Mitro Repo

Neuvoston kanta
56 artikla – 5 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) puutteellisuudet yhdenmukaistetuissa 
teknisissä eritelmissä tai teknisissä 
erityisasiakirjoissa.

b) puutteellisuudet yhdenmukaistetuissa 
teknisissä eritelmissä.

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 162
Mitro Repo

Neuvoston kanta
57 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos kansallista toimenpidettä pidetään 
oikeutettuna ja rakennustuotteen 
vaatimustenvastaisuuden katsotaan 
johtuvan 56 artiklan 5 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetuista 
puutteellisuuksista eurooppalaisessa 
arviointiasiakirjassa tai teknisessä 
erityisasiakirjassa, komissio saattaa asian 
rakennusalan pysyvän komitean 

Jos kansallista toimenpidettä pidetään 
oikeutettuna ja rakennustuotteen 
vaatimustenvastaisuuden katsotaan 
johtuvan 56 artiklan 5 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetuista 
puutteellisuuksista eurooppalaisessa 
arviointiasiakirjassa, komissio saattaa asian 
rakennusalan pysyvän komitean 
käsiteltäväksi ja toteuttaa sitten 
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käsiteltäväksi ja toteuttaa sitten 
asianmukaiset toimenpiteet.

asianmukaiset toimenpiteet.

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

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

Neuvoston kanta
60 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Jotta saavutetaan tämän asetuksen 
tavoitteet ja erityisesti poistetaan ja 
vältetään rajoitukset, jotka koskevat 
rakennustuotteiden asettamista saataville 
markkinoilla, komissiolle siirretään 
toimivalta seuraavissa asioissa 61 artiklan 
mukaisesti ja jollei 62 ja 63 artiklassa 
säädetyistä ehdoista muuta johdu:

Jotta saavutetaan tämän asetuksen 
tavoitteet ja erityisesti poistetaan ja 
vältetään rajoitukset, jotka koskevat 
rakennustuotteiden asettamista saataville 
markkinoilla, komissiolle siirretään 
seuraavia asioita koskeva toimivalta, jota 
se käyttää kuultuaan 64 artiklassa 
tarkoitettua komiteaa, 61 artiklan 
mukaisesti ja jollei 62 ja 63 artiklassa 
säädetyistä ehdoista muuta johdu:

Or.de

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tarkoituksena on lisätä käytännöllisyyttä ottamalla mukaan kaikki 
asianomaiset toimijat. Komissio on velvoitettava tähän määrittelyyn sekä neuvotteluihin 
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pysyvässä komiteassa, sillä ilman jäsenvaltioiden ja standardointielinten, teknisestä 
arvioinnista vastaavien laitosten organisaation ja alakohtaisten etujärjestöjen riittävää 
osallistumista ei voida odottaa asianmukaisia ja käytännöllisiä tuloksia.

Tarkistus 164
Heide Rühle

Neuvoston kanta
60 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Jotta saavutetaan tämän asetuksen 
tavoitteet ja erityisesti poistetaan ja 
vältetään rajoitukset, jotka koskevat 
rakennustuotteiden asettamista saataville 
markkinoilla, komissiolle siirretään 
toimivalta seuraavissa asioissa 61 artiklan 
mukaisesti ja jollei 62 ja 63 artiklassa 
säädetyistä ehdoista muuta johdu:

Jotta saavutetaan tämän asetuksen 
tavoitteet ja erityisesti poistetaan ja 
vältetään rajoitukset, jotka koskevat 
rakennustuotteiden asettamista saataville 
markkinoilla, komissiolle siirretään 
toimivalta seuraavissa asioissa 61 artiklan 
mukaisesti ja jollei 62 ja 63 artiklassa 
säädetyistä ehdoista muuta johdu, kun 
komiteaa on kuultu 64 artiklan 
mukaisesti:

Or.en

Tarkistus 165
Heide Rühle

Neuvoston kanta
60 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) niiden perusominaisuuksien tai
kynnysarvojen määrittäminen tarvittaessa, 
jotka koskevat tiettyjä 
rakennustuoteryhmiä, joiden osalta 
valmistaja ilmoittaa 3–6 artiklan 
mukaisesti tuotteensa suoritustasot 
tasoittain tai luokittain taikka kuvauksina 
tuotteiden käyttötarkoituksen kannalta 
tuotetta markkinoille saatettaessa;

a) niiden perusominaisuuksien tai 
kynnysarvojen määrittäminen, jotka 
koskevat tiettyjä rakennustuoteryhmiä, 
joiden osalta valmistaja ilmoittaa 3–
6 artiklan mukaisesti tuotteensa 
suoritustasot tasoittain tai luokittain taikka 
kuvauksina tuotteiden käyttötarkoituksen 
kannalta tuotetta markkinoille saatettaessa;

Or.en
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Tarkistus 166
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Neuvoston kanta
Liite I – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Rakennuskohteen kokonaisuudessaan ja 
sen erillisten osien on sovittava aiottuun 
käyttötarkoitukseensa. Rakennuskohteen 
on täytettävä nämä rakennuskohteen 
perusvaatimukset normaalilla 
kunnossapidolla koko sen taloudellisesti 
kohtuullisen käyttöiän ajan.

Rakennuskohteen kokonaisuudessaan ja 
sen erillisten osien on sovittava aiottuun 
käyttötarkoitukseensa. Rakennuskohteen 
on täytettävä nämä rakennuskohteen 
perusvaatimukset normaalilla 
kunnossapidolla koko sen taloudellisesti 
kohtuullisen käyttöiän ajan. Tuotteen 
perusominaisuudet sekä tuotteen 
suoritustason määrittelyyn käytettävät 
menetelmät ja kriteerit määritetään tässä 
liitteessä tarkoitettujen perusvaatimusten
osalta teknisissä eritelmissä. 
Perusvaatimusten täyttymisen 
osoittamisen on mahdollisuuksien 
mukaan perustuttava 
yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin 
säännöstöihin (esim. Eurocodes-
standardit).

Or.de

Perustelu

Neuvoston ehdotuksella saavutetaan tavoiteltu yhdenmukaistaminen vain osittain. Koska 
unionin tasolla ei ole liitteen I mukaisia täysin yhdenmukaistettuja osoittamista koskevia 
sääntöjä, tarvittavat tuotteiden ominaisuudet ja suoritustasot on nykyisin johdettava 
kansallisista osoittamista koskevista säännöistä. Tästä seuraa, että rakennustuotteiden 
valmistajien on otettava huomioon suuri määrä erilaisia kansallisia muuttujia ja 
ominaisuuksia. Tästä syystä jo olemassa olevat Eurocodes-standardit olisi kirjattava 
ehdotettuun asetukseen.

Tarkistus 167
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
Liite I – 3 osa – 1 kohta – d alakohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

d) vaarallisten aineiden päästöt pohja- tai 
meriveteen taikka maaperään;

d) vaarallisten aineiden päästöt pohja- tai 
meriveteen, järviin, jokiin taikka 
maaperään;

Or.en

Tarkistus 168
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston kanta
Liite I – 3 osa – 1 kohta – d alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

d) vaarallisten aineiden päästöt pohja- tai 
meriveteen taikka maaperään;

d) vaarallisten aineiden päästöt pohja- tai 
meriveteen, järviin, jokijärjestelmiin
taikka maaperään;

Or.en

Tarkistus 169
Andreas Schwab

Neuvoston kanta
Liite I – 7 osa

Neuvoston kanta Tarkistus

7. Luonnonvarojen kestävä käyttö 7. Luonnonvarojen kestävä käyttö 
rakennustöissä

Or.en

Perustelu

Väärinkäsitysten välttämiseksi rakentaminen on tärkeää mainita otsikossa.
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Tarkistus 170
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
Liite I – 7 osa

Neuvoston kanta Tarkistus

7. Luonnonvarojen kestävä käyttö 7. Luonnonvarojen kestävä käyttö 
rakentamisessa ja rakennusurakoissa

Or.en

Tarkistus 171
Heide Rühle

Neuvoston kanta
Liite I – 7 osa – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Rakennuskohde on suunniteltava, 
rakennettava ja purettava siten, että 
luonnonvaroja käytetään kestävästi ja että 
varmistetaan seuraavat:

Rakennuskohde on suunniteltava, 
rakennettava ja purettava siten, että 
luonnonvaroja käytetään kestävästi ja että 
erityisesti varmistetaan seuraavat:

Or.en

Tarkistus 172
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston kanta
Liite I – 7 osa – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Rakennuskohde on suunniteltava, 
rakennettava ja purettava siten, että 
luonnonvaroja käytetään kestävästi ja että 
varmistetaan seuraavat:

Rakennuskohde on suunniteltava, 
rakennettava ja purettava siten, että 
luonnonvaroja käytetään kestävästi sen 
elinkaaren ajan ja että varmistetaan 
seuraavat:

Or.en
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Perustelu

Rakennusala kuluttaa jopa 50 prosenttia EU:ssa käytetyistä raaka-aineista ja tuottaa 
40 prosenttia kaikesta EU:ssa tuotetusta jätteestä. Luonnonvarojen kestävää käyttöä 
koskevassa EU:n teemakohtaisessa strategiassa (KOM/2005/670) määritellyn 
"luonnonvarojen kestävää käyttöä" koskevan EU:n politiikan huomioon ottamiseksi on 
varmistettava, että rakennustuotteiden ympäristötuoteselosteet sisältävät EU:n päätavoitteen 
kannalta olennaiset tiedot luonnonvarojen kestävästä käytöstä niiden elinkaaren aikana.

Tarkistus 173
Heide Rühle

Neuvoston kanta
Liite I – 7 osa – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) rakennuskohteen, sen materiaalien ja 
osien kierrätettävyys purkamisen jälkeen;

a) rakennuskohteen, sen materiaalien ja 
osien uusiokäyttö tai kierrätettävyys 
purkamisen jälkeen;

Or.en

Tarkistus 174
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston kanta
Liite I – 7 osa – 1 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Rakennustuotteiden ympäristötietojen 
olisi sisällettävä ainakin tiedot seuraavista 
seikoista:
a) luonnonvarojen käyttö (mukaan 
luettuna uusiutumattomien ja uusiutuvien 
luonnonvarojen ja energialähteiden 
erottelu);
b) tästä syntyvät ympäristövaikutukset; ja
c) syntyvä jäte.

Or.en
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Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

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

Neuvoston kanta
Liite II – 5 osa – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Komission osallistuminen 5. Komission ja valmistajan osallistuminen

Or.de

Perustelu

Myös valmistajien on voitava osallistua.

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

Neuvoston kanta
Liite II – 5 osa – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Komission edustaja voi osallistua 
tarkkailijana kaikkiin työohjelman 

Komission edustaja ja valmistajan 
edustaja voivat osallistua tarkkailijoina
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toteuttamisen vaiheisiin. kaikkiin työohjelman toteuttamisen 
vaiheisiin.

Or.de

Perustelu

Myös valmistajien on voitava osallistua.

Tarkistus 177
Heide Rühle

Neuvoston kanta
Liite II – 7 osa – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) lähettää komissiolle siitä jäljennöksen. c) lähettää komissiolle siitä jäljennöksen 
kuultuaan komiteaa 64 artiklan 
mukaisesti.

Or.en

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

Neuvoston kanta
Liite II – 7 osa – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos komissio viidentoista työpäivän 
kuluessa eurooppalaisen arviointiasiakirjan 
luonnoksen vastaanottamisesta toimittaa 
sitä koskevat huomautuksensa teknisestä 
arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaatiolle, tämä muuttaa luonnosta 
huomautusten mukaisesti ja lähettää 
jäljennöksen hyväksytystä eurooppalaisesta 
arviointiasiakirjasta valmistajalle ja 
komissiolle.

Jos komissio viidentoista työpäivän 
kuluessa eurooppalaisen arviointiasiakirjan 
jäljennöksen vastaanottamisesta toimittaa 
sitä koskevat huomautuksensa teknisestä
arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaatiolle, tämä tutkii huomautukset
ja lähettää jäljennöksen sen jälkeen 
muutetusta tai muuttamattomasta
eurooppalaisesta arviointiasiakirjasta 
valmistajalle ja komissiolle.

Or.de
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Perustelu

Sanamuoto on harhaanjohtava, sillä luonnos on jo b alakohdan myötä hyväksytty, eikä kyse 
siten enää ole luonnoksesta. Sitä paitsi komission vaikutusvalta, jonka ilmeisesti on tarkoitus 
aina johtaa tarkistamiseen, ei ole tässä muodossa hyväksyttävä.

Tarkistus 179
Heide Rühle

Neuvoston kanta
Liite III – 7 osa – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos komissio viidentoista työpäivän 
kuluessa eurooppalaisen arviointiasiakirjan 
luonnoksen vastaanottamisesta toimittaa 
sitä koskevat huomautuksensa teknisestä 
arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaatiolle, tämä muuttaa luonnosta 
huomautusten mukaisesti ja lähettää 
jäljennöksen hyväksytystä eurooppalaisesta 
arviointiasiakirjasta valmistajalle ja 
komissiolle.

Jos komissio viidentoista työpäivän 
kuluessa eurooppalaisen arviointiasiakirjan 
luonnoksen vastaanottamisesta toimittaa 
sitä koskevat huomautuksensa teknisestä 
arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaatiolle, tämä keskustelee 
uudelleen luonnoksesta ottaen kyseiset 
huomautukset huomioon ja lähettää 
jäljennöksen hyväksytystä eurooppalaisesta 
arviointiasiakirjasta valmistajalle ja 
komissiolle.

Or.en

Tarkistus 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Neuvoston kanta
Liite III – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

Suoritustasoilmoitus Nro ................... Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Ei ole selvää, miksi liitteen 1 kohdan mukaisen yksilöllisen tunnisteen lisäksi tarvittaisiin vielä 
toinen numero.
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Tarkistus 181
Mitro Repo

Neuvoston kanta
Liite III – 9 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) vastaavan yhdenmukaistetun standardin 
päivätyn viitteen ja tarvittaessa käytetyn 
teknisen erityisasiakirjan viitenumeron;

a) vastaavan yhdenmukaistetun standardin 
päivätyn viitteen ja tarvittaessa 36–
38 artiklassa määritettyihin tarkoituksiin 
käytetyn dokumentaation viitenumeron;

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 182
Mitro Repo

Neuvoston kanta
Liite III – 9 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun 
teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 
38 artiklan nojalla:

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun 37 ja 
38 artiklaa on käytetty:

Or.en
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Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Neuvoston kanta
Liite V – 1 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

(iv) ennen tuotteen saattamista unionin
markkinoille otettujen näytteiden 
pistokoetestaus.

(iv) valmistajan kanssa tuotteen
markkinoille saattamisen jälkeisistä 
pistokoetestauksista solmitun sopimuksen 
perusteella.

Or.pl

Perustelu

Tuotteen pistokoetestaus ennen markkinoille saattamista ei ole järkevää, koska ennen 
markkinoille saattamista tehdään tyyppitarkastus (joka on koetestausta laajempi) ja koska 
valmistaja toimittaa näytteen myös ennen tuotteen markkinoille saattamista mahdollisesti 
tehtäviin pistokokeisiin. Voi olettaa, että valmistaja toimittaa ilmoitettujen ominaisuuksien 
mukaisen näytteen. Pistokokeen tulisi koskea markkinoilla jo olevia tuotteita.


