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Módosítás 50
Cristian Silviu Buşoi

A Tanács álláspontja
5 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) Az építmények alapkövetelményeinek 
való megfelelést szolgáló, az egyes építési 
termékek tervezett felhasználását 
szabályozó tagállami rendelkezések adott 
esetben meghatározzák azokat az alapvető 
jellemzőket, amelyekre vonatkozóan a 
teljesítőképességről nyilatkozni kell.

(5) Az építmények alapkövetelményeinek 
való megfelelést szolgáló, az egyes építési 
termékek tervezett felhasználását vagy 
felhasználásait szabályozó tagállami 
rendelkezések adott esetben meghatározzák 
azokat az alapvető jellemzőket, amelyekre 
vonatkozóan a teljesítőképességről 
nyilatkozni kell.

Or.en

Indokolás

Az ágazatban érvényesülő szabályokat követve és a szövegben található rendelkezések 
alapján szükséges a „felhasználások” megemlítése is.

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

A Tanács álláspontja
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(8a) A vállalkozók tevékenysége nem 
tartozik e rendelet hatálya alá. Az 
építmények létrehozása szolgáltatás, és 
nem egyenlő valamely termék gyártó általi 
forgalomba hozatalával. Az építési 
tevékenységbe egyes esetekben 
beletartozhatnak egyedi gyártású vagy 
rendelésre készített építési összetevők, 
amelyeket azután a vállalkozó beépít az 
építménybe.

Or.de
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Indokolás

Az új rendeletnek egyértelművé kell tennie, hogy azok a vállalkozók, akik a helyszínen vagy a 
helyszínen kívül egyedi összetevőket állítanak elő, nem tartoznak a rendelet hatálya alá. A 
rendelet az építési termékek forgalomba hozatalának vagy piaci elérhetővé tételének feltételeit 
szabályozza. Nem terjed ki építési termékek építési projektekben történő felhasználására.

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

A Tanács álláspontja
15 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(15) A Bizottság által e rendelet 
értelmében meghatározott 
küszöbszinteknek az adott építési termék 
alapvető jellemzőjére vonatkozó 
általánosan elismert értékeknek kell 
lenniük, figyelembe véve a tagállami 
rendelkezéseket.

(15) A Bizottság által e rendelet 
értelmében az adott építési termék 
alapvető jellemzőire meghatározott 
küszöbszinteknek az EUMSz. 114. 
cikkével összhangban biztosítaniuk kell a 
magas szintű védelmet.

Or.de

Indokolás

Küszöbértékeket műszaki vagy szabályozási okokból lehet meghatározni (lásd a 16. 
preambulumbekezdést). A szabályozási okokból meghatározott küszöbértékeknek az a célja, 
hogy oltalmazzák az EUMSz. 114. cikkében említett – az egészségügyre, a biztonságra, a 
környezetvédelemre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó – jóléti célkitűzéseket. Ugyanakkor 
ezek alapja nem lehet az „általános elismerés”, hanem csakis a 114. cikkben hivatkozott 
„magas szintű védelem” megvalósulása.

Módosítás 53
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
24 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(24) A teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat tartalmazhatja a veszélyes 
anyagtartalomra vonatkozó információt is a 

A módosítás a magyar szöveget nem érinti.
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fenntartható építkezés lehetőségeinek 
további bővítése és a környezetbarát 
termékek fejlesztésének előmozdítása 
érdekében. E rendelet nem érinti a 
tagállamoknak az esetlegesen veszélyes 
anyagokra is alkalmazandó egyéb uniós 
jogi eszközök szerinti jogait és 
kötelezettségeit, különös tekintettel a 
biocid termékek forgalomba hozataláról 
szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre7, a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre8, a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre9, a hulladékokról szóló, 
2008. november 19-i 2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre10, valamint 
az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról szóló, 
2008. december 16-i 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre11.

Or.en

Módosítás 54
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
24 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(24a) A teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat számozható, összhangban a 
terméktípus számozásával.

Or.en
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Módosítás 55
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
31 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(31) A CE-jelölés az egyetlen olyan jelölés, 
amely tanúsítja, hogy az építési termék 
megfelel a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatnak és az uniós harmonizációs 
jogszabályok értelmében alkalmazandó 
követelményeknek. Mindazonáltal más 
jelölések is alkalmazhatóak, amennyiben 
elősegítik az építési termékek 
felhasználóinak jobb védelmét és uniós 
harmonizációs jogszabályok nem 
rendelkeznek róluk.

(31) A CE-jelölés az egyetlen olyan jelölés, 
amely tanúsítja, hogy az építési termék 
megfelel a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatnak és az uniós harmonizációs 
jogszabályok értelmében alkalmazandó 
követelményeknek. Mindazonáltal más 
jelölések is alkalmazhatóak, amennyiben 
elősegítik az építési termékek 
felhasználóinak jobb védelmét és uniós 
harmonizációs jogszabályok nem 
rendelkeznek róluk. Ezek a más jelölések 
nem jelenthetik a már CE-jelöléssel 
rendelkező végleges termékek további 
minősítését, amelyek esetében az önkéntes 
további jelölés iránt igény merült fel.

Or.en

Indokolás

Erre a pontosításra a CE-jelölés más jelölésekkel szembeni elsőbbségének biztosítása 
érdekében van szükség.

Módosítás 56
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
34 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(34) A gyártók a vonatkozó harmonizált 
szabványokban rögzített feltételek szerint 
saját maguk által választott formátumú 
dokumentációval egyszerűsített eljárásokat 
is alkalmazhatnak.

(34) A gyártók adott esetben a vonatkozó 
harmonizált műszaki specifikációkban
rögzített feltételek szerint saját maguk által 
választott formátumú dokumentációval 
egyszerűsített eljárásokat is 
alkalmazhatnak.
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Or.en

Indokolás

Az egyszerűsített eljárásokról szóló VI. fejezet mind műszaki specifikációkat (36. cikk (1) 
bekezdés a) és c) pont), mind harmonizált szabványokat (36. cikk (1) bekezdés b) pont, 37. és 
38. cikk) említ; továbbá nem minden szabvány tartalmaz vagy kell tartalmaznia a 
preambulumbekezdésben hivatkozott „feltételeket”.

Módosítás 57
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
36 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(36a) A „nem sorozatban gyártott” 
fogalmának meghatározása helyett az e 
rendelet hatálya alá tartozó különböző 
építési termékek esetében a megfelelő 
CEN műszaki bizottságok meghatározását 
kell használni.

Or.en

Indokolás

A kötelező CE-jelölés alóli kivételekkel való – a belső piac mesterséges felosztását 
eredményező – visszaélések megelőzése érdekében szükséges a „nem sorozatban gyártott” 
meghatározás konkretizálása. Az építőipari termékek széles választékára tekintettel a 
fogalmak meghatározását a CEN illetékes műszaki bizottságaira kell bízni.

Módosítás 58
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
36 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(36a) (36a) A „nem sorozatgyártás” 
fogalmának meghatározása helyett az e 
rendelet hatálya alá tartozó különböző 
építési termékek esetében a megfelelő 
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CEN műszaki bizottságok meghatározását 
kell használni.

Or.en

Módosítás 59
Eija-Riitta Korhola

A Tanács álláspontja
36 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(36a) A „nem sorozatgyártás” 
fogalmának meghatározása helyett az e 
rendelet hatálya alá tartozó különböző 
építőipari termékek esetében a megfelelő 
CEN műszaki bizottságok meghatározását 
kell használni.

Or.en

Indokolás

A kötelező CE-jelölés alóli kivételekkel való – a belső piac mesterséges felosztását 
eredményező – visszaélések megelőzése érdekében szükséges a „nem sorozatban gyártott” 
meghatározás konkretizálása. Az építőipari termékek széles választékára tekintettel a 
fogalmak meghatározását a CEN illetékes műszaki bizottságaira kell bízni, amelyek képesek a 
különböző építőipari termékek sajátosságait figyelembe venni.

Módosítás 60
Cristian Silviu Buşoi

A Tanács álláspontja
37 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(37) Az értékesítési láncba bekapcsolódó 
valamennyi gazdasági szereplőnek meg 
kell hoznia a megfelelő intézkedéseket, 
melyek biztosítják, hogy csak olyan építési 
terméket forgalmazzon, amely megfelel e 
rendelet követelményeinek, és melyek 
biztosítják az építési termékek 

(37) Az értékesítési láncba bekapcsolódó 
valamennyi gazdasági szereplőnek meg 
kell hoznia a megfelelő intézkedéseket, 
melyek biztosítják, hogy csak olyan építési 
terméket forgalmazzon, amely megfelel e 
rendelet követelményeinek, és melyek 
biztosítják az építési termékek 
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teljesítőképességét és az építményekre 
vonatkozó alapvető követelményeknek 
való megfelelést. Különösen fontos az, 
hogy az importőrök és a forgalmazók 
ismerjék azokat az alapvető jellemzőket, 
amelyekre a közösségi piacon előírások 
vannak érvényben, ismerjék az 
építményekre vonatkozó követelményekkel 
összefüggő egyes tagállami 
követelményeket és ezt az ismeretet 
használják kereskedelmi ügyleteik 
lebonyolításakor.

teljesítőképességét és az építményekre 
vonatkozó alapvető követelményeknek 
való megfelelést. Különösen fontos az, 
hogy az importőrök és a forgalmazók 
ismerjék azokat az alapvető jellemzőket, 
amelyekre a közösségi piacon előírások 
vannak érvényben, ismerjék az 
építményekre vonatkozó követelményekkel 
összefüggő egyes tagállami 
követelményeket és ezt az ismeretet 
használják kereskedelmi ügyleteik 
lebonyolításakor, ekképpen csökkentve az 
építőipari termékek körében az ezek 
teljesítőképességéről szóló nyilatkozathoz 
képest jelentkező nem szándékos 
megfelelőségi hibák előfordulási arányát 
és az anyagi veszteségeket.

Or.en

Indokolás

Ez a rendelkezés a gazdasági szereplőket érintő megelőző intézkedésekről szól azzal a céllal, 
hogy a lehetőségekhez képest elejét vegye a megfelelőségi hibák előfordulásának, illetve a 
piacfelügyeletre tartozó intézkedéseknek. A jogi felelősséggel tartozó gazdasági szereplők 
kereskedelmi ügyleteikben törekedni fognak rá, hogy elkerüljék akár a legkisebb veszteséget 
is, és különösen a kkv-k számíthatnak segítségre a követelményekhez való igazodás és a 
pénzük értékének megfelelő termék rendelkezésre bocsátása terén.

Módosítás 61
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
46 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(46a) E tekintetben a Bizottságnak 
megfelelő határidővel felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus formájában meg kell 
határoznia az internetes honlapok 
felhasználhatóságának feltételeit a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
tartalmának közrebocsátása 
szempontjából. Addig is engedélyezni kell 
a honlapok további – a jelenlegi 
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gyakorlatnak megfelelő – igénybevételét.

Or.en

Indokolás

Ma már számos iparágban élnek a teljesítőképességről szóló nyilatkozat tartalmának 
internetes közzétételi lehetőségével. E lehetőség hiányában a gyártóknak minden egyes 
értékesített termékhez külön dokumentumot kellene csatolniuk, ami további gondokat okozna 
és hozzáadott értéket nem eredményező járulékos költséget jelentene. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus esetében a határidőt a Parlamenttel folytatott konzultáció során kellene 
megállapítani.

Módosítás 62
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
46 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(46a) E tekintetben a Bizottságnak 
megfelelő határidővel felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus formájában meg kell 
határoznia az internetes honlapok 
felhasználhatóságának feltételeit a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
tartalmának közrebocsátása 
szempontjából. Addig is engedélyezni kell 
a honlapok további – a jelenlegi 
gyakorlatnak megfelelő – igénybevételét.

Or.en

Módosítás 63
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
49 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(49a) A bontásból származó anyagok 
anyagkörforgásba való visszavezetése –
újrafelhasználás vagy újrafeldolgozás 
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útján – alapvetően fontos az Unió 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzéseinek elérése érdekében, és 
valamennyi tagállamnak cselekvési tervet 
kell kidolgoznia, amelyben részleteiben is 
rögzítik az építőipari újrafelhasználás 
vagy újrafeldolgozás támogatásának 
módjait.

Or.en

Módosítás 64
Eija-Riitta Korhola

A Tanács álláspontja
50 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(50) Az erőforrások fenntartható 
használatának, valamint az építmények 
környezeti hatásának értékelése során –
amennyiben rendelkezésre áll –
környezetvédelmi terméknyilatkozatokat 
kell alkalmazni.

(50) A természeti erőforrások fenntartható 
használatának, valamint az építmények 
környezeti hatásának értékelése során –
amennyiben rendelkezésre áll –
szabványosított európai környezetvédelmi 
terméknyilatkozatokat kell alkalmazni. A 
Bizottság 2005. december 21-i, a 
természeti erőforrások fenntartható 
felhasználásával kapcsolatos tematikus 
stratégiáról szóló közleményében 
kinyilvánított fő célt szem előtt tartva, a 
környezetvédelmi terméknyilatkozatokban 
legalább az alábbi környezetvédelmi 
információknak szerepelniük kell az 
alábbiaknak:
- természeti erőforrások felhasználása 
(beleértve a nem megújuló és a megújuló 
anyagok és energiák közötti 
különbségtételt);
- környezeti következmények; valamint
- keletkezett hulladék.

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 65
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
50 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(50a) Mindenütt, ahol erre mód van, az 
alapkövetelmények I. mellékletnek 
megfelelő értékelésére harmonizált 
európai szabályokat kell kidolgozni. 
Ezenfelül a Bizottságnak – e rendelettel 
összhangban – felül kell vizsgálnia az I. 
melléklet 1–6. részében előírt 
alapkövetelményeket értelmező meglévő 
dokumentumokat. Az I. melléklet 7. 
részében előírt alapkövetelmény 
részletezése céljából kiegészítő értelmező 
dokumentumot kell összeállítani, 
amelynek alapján a CEN számára 
megbízás adható.

Or.en

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

A Tanács álláspontja
50 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(50a) Az I. mellékletben rögzített 
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követelményeknek való megfelelőség 
elérése céljából – ahol csak lehetséges –
egységes európai rendelkezéseket kell 
kidolgozni.

Or.de

Indokolás

A módosítás a harmonizációs hiányosságok megelőzése miatt, a javasolt rendelet általános 
célja – a harmonizáció – érdekében szükséges.

Módosítás 67
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ez a rendelet az építési termékek 
teljesítőképességének a termékek alapvető 
jellemzői tekintetében történő kifejezésével 
és a CE-jelölés építési termékeken történő 
használatával kapcsolatos harmonizált 
szabályok meghatározásával megállapítja 
az építési termékek forgalomba 
hozatalának vagy forgalmazásának 
feltételeit.

Ez a rendelet az építési termékek 
teljesítőképességének a termékek alapvető 
jellemzői tekintetében történő kifejezésével 
és a CE-jelölés építési termékeken történő 
használatával kapcsolatos harmonizált 
szabályok meghatározásával megállapítja 
az építési termékek forgalomba 
hozatalának vagy forgalmazásának 
feltételeit.

Amennyiben az építőipari termékek 
esetében – az I. mellékletben említett 
alapkövetelményekkel összhangban levő –
jellemzőkre teljes egészében vagy részben 
egyéb uniós szabályozás vonatkozik, e 
rendelet a szóban forgó építőipari 
termékre e jellemzők tekintetében az egyéb 
szabályozás hatálybalépésének napjától 
kezdve nem alkalmazandó.

Or.en
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Módosítás 68
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

1. „építési termék”: olyan termék vagy 
készlet, amelyet azért állítottak elő és 
hoztak forgalomba, hogy azokat
építményekbe vagy építmények részeibe 
állandó jelleggel beépítsék, így a termék 
kibontása (eltávolítása) megváltoztatja az 
építmény teljesítőképességét, tekintettel az 
építmények alapvető követelményeire;

1. „építési termék”: olyan termék vagy 
készlet, amelyet azért állítottak elő és 
hoztak forgalomba, hogy építményekbe 
vagy építmények részeibe állandó jelleggel 
beépítsék, és amelynek teljesítőképessége
megváltoztatja az építmény 
teljesítőképességét, tekintettel az 
építmények alapvető követelményeire;

Or.en

Indokolás

Nyelvi módosítás.

Módosítás 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

11a. „innovatív termék”: olyan új és/vagy 
újszerű anyagféleségekkel kapcsolatos 
műszaki vagy technológiai megoldás, 
amelynek tekintetében harmonizált 
szabványt nem dolgoztak ki;

Or.pl

Indokolás

Európai műszaki értékelést csak új/újszerű termékek esetében lehet kiadni.
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Módosítás 70
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

15. „egyedi műszaki dokumentáció”: 
annak igazolására szolgáló 
dokumentáció, hogy a 
teljesítményállandóság értékelésére és 
ellenőrzésére szolgáló alkalmazandó 
rendszeren belüli módszereket más 
módszerekkel helyettesítették, feltéve, 
hogy az e módszerekkel nyert eredmények 
megfelelnek a vonatkozó harmonizált 
szabvány szerinti vizsgálati módszerekkel 
nyert eredményeknek;

törölve

Or.en

Indokolás

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.

Módosítás 71
Lara Comi

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

15. „egyedi műszaki dokumentáció”: annak 
igazolására szolgáló dokumentáció, hogy a 
teljesítményállandóság értékelésére és 
ellenőrzésére szolgáló alkalmazandó 

15. „egyedi műszaki dokumentáció”: annak 
igazolására szolgáló dokumentáció, hogy a 
gyártó teljesített bizonyos feltételeket és 
hogy végrehajtotta az e feltételek 
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rendszeren belüli módszereket más 
módszerekkel helyettesítették, feltéve, 
hogy az e módszerekkel nyert eredmények 
megfelelnek a vonatkozó harmonizált 
szabvány szerinti vizsgálati módszerekkel 
nyert eredményeknek;

teljesítését szolgáló meghatározott 
eljárásokat;

Or.en

Módosítás 72
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

15. „egyedi műszaki dokumentáció”: annak 
igazolására szolgáló dokumentáció, hogy a 
teljesítményállandóság értékelésére és 
ellenőrzésére szolgáló alkalmazandó 
rendszeren belüli módszereket más 
módszerekkel helyettesítették, feltéve, 
hogy az e módszerekkel nyert eredmények 
megfelelnek a vonatkozó harmonizált 
szabvány szerinti vizsgálati módszerekkel 
nyert eredményeknek;

15. „egyedi műszaki dokumentáció”: annak 
igazolására szolgáló dokumentáció, hogy a 
gyártó teljesített bizonyos feltételeket és 
hogy végrehajtotta az e feltételek 
teljesítését szolgáló meghatározott 
eljárásokat;

Or.en

Indokolás

A meghatározás pontosításra szorul annak érdekében, hogy összhangba kerüljön a 
kapcsolódó preambulumbekezdésekkel és az egyszerűsített eljárásokról és az STD 
használatáról szóló 36–38. cikkel. Ugyanis ahhoz, hogy az STD hasznos és alkalmazható 
legyen, a meghatározásának a lehető legszélesebbnek kell lennie, azaz alkalmazhatónak kell 
lennie mindama eltérő felhasználások esetén, amelyekkel az STD-t összeállító gyártó 
szembesül.

Módosítás 73
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
2 cikk – 15 pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás

15. „egyedi műszaki dokumentáció”: annak 
igazolására szolgáló dokumentáció, hogy a 
teljesítményállandóság értékelésére és 
ellenőrzésére szolgáló alkalmazandó 
rendszeren belüli módszereket más 
módszerekkel helyettesítették, feltéve, 
hogy az e módszerekkel nyert eredmények 
megfelelnek a vonatkozó harmonizált 
szabvány szerinti vizsgálati módszerekkel 
nyert eredményeknek;

15. „egyedi műszaki dokumentáció”: annak 
igazolására szolgáló dokumentáció, hogy a 
harmonizált műszaki specifikációkhoz 
előírt eljárások helyett milyen más 
módszereket alkalmaztak a 
teljesítményállandóság értékelésére és 
ellenőrzésére szolgáló alkalmazandó 
rendszeren belül;

Or.de

Indokolás

A Tanács közös álláspontjával kapcsolatban a Bizottság helyesen mutatott rá, hogy valamiféle 
inkoherencia érzékelhető az egyedi műszaki dokumentációról szóló rendelkezések 
megfogalmazásában. A módosítás célja az inkoherencia kiküszöbölése és annak biztosítása, 
hogy az egyedi műszaki dokumentációval ellátott termékek egyenértékűek legyenek más, CE-
jelöléssel ellátott termékekkel.

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

A Tanács álláspontja
4 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termék esetében vagy 
ha a termékre európai műszaki értékelés
készült, a gyártónak forgalomba hozatalkor 
nyilatkozatot kell kiállítania a termék 
teljesítőképességére vonatkozóan.

(1) Harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termék esetében vagy 
ha a termékre európai értékelési 
dokumentum készült, a gyártónak 
forgalomba hozatalkor nyilatkozatot kell 
kiállítania a termék teljesítőképességére 
vonatkozóan.

Or.de

Indokolás

A javasolt módosítás célja nagyobb átláthatóság elérése a műszaki szabályozás terén, 
valamint a műszaki megvalósíthatóság javítása.
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Módosítás 75
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
4 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termék esetében vagy 
ha a termékre európai műszaki értékelés 
készült, a gyártónak forgalomba hozatalkor 
nyilatkozatot kell kiállítania a termék 
teljesítőképességére vonatkozóan.

(1) Harmonizált szabványnak megfelelő
építési termék esetében vagy ha a termékre 
európai műszaki értékelés készült, a 
gyártónak forgalomba hozatalkor 
nyilatkozatot kell kiállítania a termék 
teljesítőképességére vonatkozóan.

Or.en

Indokolás

Technikai javítás.

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

A Tanács álláspontja
4 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termék esetében vagy 
ha a termékre európai műszaki értékelést
adtak ki, az alkalmazandó harmonizált 
műszaki specifikációban meghatározott 
alapvető jellemzők tekintetében a termék 
teljesítőképességéről szóló információkat a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatba 
kell foglalni és részletezni kell.

(2) Harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termék esetében vagy 
ha a termékre európai értékelési 
dokumentumot adtak ki, az alkalmazandó 
harmonizált műszaki specifikációban 
meghatározott alapvető jellemzők 
tekintetében a termék teljesítőképességéről 
szóló információkat a teljesítőképességről 
szóló nyilatkozatba kell foglalni és 
részletezni kell.

Or.de

Indokolás

A javasolt módosítás célja nagyobb átláthatóság elérése a műszaki szabályozás terén, 
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valamint a technikai megvalósíthatóság javítása.

Módosítás 77
Cristian Silviu Buşoi

A Tanács álláspontja
4 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termék esetében vagy 
ha a termékre európai műszaki értékelést 
adtak ki, az alkalmazandó harmonizált 
műszaki specifikációban meghatározott 
alapvető jellemzők tekintetében a termék 
teljesítőképességéről szóló információkat a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatba 
kell foglalni és részletezni kell.

(2) Harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termék esetében vagy 
ha a termékre európai műszaki értékelést 
adtak ki, a gyártónak forgalomba 
hozatalkor nyilatkozatot kell összeállítania 
a termék teljesítőképességéről.

Or.en

Indokolás

Érdemes itt hangsúlyozni, hogy a teljesítőképességről szóló dokumentumot egyedül a gyártó 
bocsátja ki a termék forgalomba hozatalakor, amennyiben a termékre harmonizált szabvány 
érvényes vagy ha a termékre európai műszaki értékelést adtak ki.

Módosítás 78
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
4 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termék esetében vagy 
ha a termékre európai műszaki értékelést 
adtak ki, az alkalmazandó harmonizált 
műszaki specifikációban meghatározott 
alapvető jellemzők tekintetében a termék 
teljesítőképességéről szóló információkat a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatba 

(2) Harmonizált szabványnak megfelelő
építési termék esetében vagy ha a termékre 
európai műszaki értékelést adtak ki, az 
alkalmazandó harmonizált műszaki 
specifikációban meghatározott alapvető 
jellemzők tekintetében a termék 
teljesítőképességéről szóló információkat a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatba 
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kell foglalni és részletezni kell. kell foglalni és részletezni kell.

Or.en

Indokolás

Technikai javítás.

Módosítás 79
Lara Comi

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és 
abban az esetben, ha nincsenek olyan 
uniós vagy nemzeti rendelkezések, 
amelyek megkövetelnék, hogy a gyártó a 
termék forgalomba hozatalakor 
nyilatkozzon az alapvető jellemzőkről, a 
harmonizált szabvány által szabályozott 
termék forgalomba hozatalakor a gyártó 
eltekinthet a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat kiállításától, amennyiben:

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a 
harmonizált szabvány által szabályozott 
termék forgalomba hozatalakor a gyártó 
eltekinthet a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat kiállításától, amennyiben:

Or.en

Módosítás 80
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és 
abban az esetben, ha nincsenek olyan 
uniós vagy nemzeti rendelkezések, 
amelyek megkövetelnék, hogy a gyártó a 
termék forgalomba hozatalakor 
nyilatkozzon az alapvető jellemzőkről, a 
harmonizált szabvány által szabályozott 
termék forgalomba hozatalakor a gyártó 

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a 
harmonizált szabvány által szabályozott 
termék forgalomba hozatalakor a gyártó 
eltekinthet a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat kiállításától, amennyiben:
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eltekinthet a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat kiállításától, amennyiben:

Or.en

Indokolás

A módosítást az indokolja, hogy a következő három kivétellel teljes mértékben élni lehessen. 
Ezek a CE-jelölés alóli kivételek mindenképpen alapvetőek bizonyos olyan egyedi, 
történelmileg fontos, illetve művészeti építési termékek esetében, amelyeket kézműves 
tevékenység során állítanak elő. E termékeket – melyek egyediségük révén nem gyakorolnak 
befolyást a piacra – sem gazdasági, sem műszaki érdekből nem szükséges CE-jelöléssel ellátni 
és ennek érdekében vizsgálatnak alávetni.

Módosítás 81
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és abban 
az esetben, ha nincsenek olyan uniós vagy 
nemzeti rendelkezések, amelyek 
megkövetelnék, hogy a gyártó a termék 
forgalomba hozatalakor nyilatkozzon az 
alapvető jellemzőkről, a harmonizált 
szabvány által szabályozott termék 
forgalomba hozatalakor a gyártó 
eltekinthet a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat kiállításától, amennyiben:

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és abban 
az esetben, ha nincsenek olyan uniós vagy 
nemzeti rendelkezések, amelyek 
megkövetelnék a felhasználás helyén az 
alapvető jellemzőkről szóló nyilatkozatot, a 
harmonizált szabvány által szabályozott 
termék forgalomba hozatalakor a gyártó 
eltekinthet a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat kiállításától, amennyiben:

Or.en

Módosítás 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és abban 
az esetben, ha nincsenek olyan uniós vagy 

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és abban 
az esetben, ha nincsenek olyan uniós vagy 
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nemzeti rendelkezések, amelyek 
megkövetelnék, hogy a gyártó a termék 
forgalomba hozatalakor nyilatkozzon az 
alapvető jellemzőkről, a harmonizált 
szabvány által szabályozott termék 
forgalomba hozatalakor a gyártó 
eltekinthet a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat kiállításától, amennyiben:

nemzeti rendelkezések, amelyek 
megkövetelnék, hogy a gyártó a termék 
forgalomba hozatalakor nyilatkozzon az 
alapvető jellemzőkről, a gyártó eltekinthet 
a teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
kiállításától, amennyiben ilyen nyilatkozat 
összeállítását a nemzeti szabályozás nem 
követeli meg.

Or.pl

Indokolás

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.

Módosítás 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az egyedi vagy rendelésre készített, nem 
sorozatban gyártott, meghatározott célra 
szánt építési terméket a termék 
biztonságos beépítéséért felelős gyártó 
egyetlen, beazonosítható építménybe építi 
be, összhangban az alkalmazandó nemzeti 
szabályokkal és a nemzeti előírások 
szerint kijelölt, a biztonságos kivitelezésért 
felelős személyek felügyelete mellett;

törölve

Or.pl

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban.



AM\835714HU.doc 23/79 PE450.931v01-00

HU

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

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az egyedi vagy rendelésre készített, nem 
sorozatban gyártott, meghatározott célra 
szánt építési terméket a termék
biztonságos beépítéséért felelős gyártó
egyetlen, beazonosítható építménybe építi
be, összhangban az alkalmazandó nemzeti 
szabályokkal és a nemzeti előírások 
szerint kijelölt, a biztonságos kivitelezésért 
felelős személyek felügyelete mellett;

a) az egyedi vagy rendelésre készített, nem 
sorozatban gyártott, meghatározott célra 
szánt építési termék egyetlen, 
beazonosítható építmény számára készült;

Or.de

Indokolás

Fogalmazási hiba. Az építményekbe a termékeket soha nem maguk a gyártók, hanem 
vállalkozók építik be. A vállalkozókra a rendelet hatálya nem terjed ki, tehát az 5. cikkben 
nem is lehet említeni őket. A rendelet az építési termékek forgalomba hozatalának vagy piaci 
elérhetővé tételének feltételeit szabályozza. A Tanács megfogalmazása a rendelet hatályát 
illetően helytelen értelmezéshez vezethet.

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

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) az építési terméket az építkezés 
helyszínén gyártották, az alkalmazandó 
nemzeti szabályok szerint az építménybe 
való beépítés céljával, és a tagállami 
előírások szerint kijelölt, a biztonságos 
kivitelezésért felelős személyek felügyelete 
mellett; vagy 

törölve
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Or.de

Indokolás

Az 5. cikk b) pontját az 5. cikk a) pontja lefedi. Az egyedi előállítás a fontos; a helyszín nem 
játszik szerepet.

Módosítás 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) az építési terméket az építkezés 
helyszínén gyártották, az alkalmazandó 
nemzeti szabályok szerint az építménybe 
való beépítés céljával, és a tagállami 
előírások szerint kijelölt, a biztonságos 
kivitelezésért felelős személyek felügyelete 
mellett; vagy

törölve

Or.pl

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) a hagyományos módon, nem ipari
gyártás keretében előállított építési 
terméket megfelelő felújítás céljára 
használják fel egy olyan hivatalosan 
védett építményben, amely a vonatkozó 
tagállami szabályok szerint egy kijelölt 
környezet része vagy különleges építészeti 
vagy történeti értékkel bír.

törölve
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Or.pl

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban.

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

A Tanács álláspontja
5 cikk – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) a hagyományos módon, nem ipari 
gyártás keretében előállított építési 
terméket megfelelő felújítás céljára 
használják fel egy olyan hivatalosan védett 
építményben, amely a vonatkozó tagállami 
szabályok szerint egy kijelölt környezet 
része vagy különleges építészeti vagy 
történeti értékkel bír.

c) az örökségmegőrzésnek megfelelő 
módon, nem ipari gyártás keretében 
előállított építési terméket megfelelő 
felújítás céljára használják fel egy olyan 
hivatalosan védett építményben, amely a 
vonatkozó tagállami szabályok szerint egy 
kijelölt környezet része vagy különleges 
építészeti vagy történeti értékkel bír.

Or.de

Indokolás

Az örökségmegőrzés szempontjából a döntő tényező a  megfelelő eljárás. Különösen a védett 
modern építmények esetében lenne félrevezető és hamis, ha a szóban forgó kivételt a 
„hagyományos” eljárásokra korlátoznánk.

Módosítás 89
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) a hagyományos módon, nem ipari 
gyártás keretében előállított építési 
terméket megfelelő felújítás céljára 
használják fel egy olyan hivatalosan védett 
építményben, amely a vonatkozó tagállami 
szabályok szerint egy kijelölt környezet 

c) a hagyományos módon, nem ipari 
gyártás keretében előállított építési 
terméket például megfelelő felújítás céljára 
használják fel egy olyan hivatalosan védett 
építményben, amely a vonatkozó tagállami 
szabályok szerint egy kijelölt környezet 
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része vagy különleges építészeti vagy 
történeti értékkel bír.

része vagy különleges építészeti vagy 
történeti értékkel bír.

Or.en

Indokolás

A hivatalosan védett építmények vagy helyszínek felújítása csupán egyetlen példa a nem ipari 
gyártás keretében előállított hagyományos termékek felhasználására.

Módosítás 90
Lara Comi

A Tanács álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) a hagyományos módon, nem ipari 
gyártás keretében előállított építési 
terméket megfelelő felújítás céljára 
használják fel egy olyan hivatalosan védett 
építményben, amely a vonatkozó tagállami 
szabályok szerint egy kijelölt környezet 
része vagy különleges építészeti vagy 
történeti értékkel bír.

c) a hagyományos módon, nem ipari 
gyártás keretében előállított építési 
terméket például megfelelő felújítás céljára 
használják fel egy olyan hivatalosan védett 
építményben, amely a vonatkozó tagállami 
szabályok szerint egy kijelölt környezet 
része vagy különleges építészeti vagy 
történeti értékkel bír.

Or.en

Módosítás 91
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
6 cikk – 2 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére 
használt harmonizált szabvány vagy 
európai műszaki értékelés hivatkozási 
száma és kibocsátási dátuma;

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére 
használt harmonizált szabvány vagy 
európai műszaki értékelés hivatkozási 
száma, címe és kibocsátási dátuma;

Or.en
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Módosítás 92
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
6 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

d) adott esetben a felhasznált egyedi 
műszaki dokumentáció hivatkozási száma, 
valamint azok a követelmények, 
amelyeknek a gyártó állítása szerint a 
termék megfelel.

d) adott esetben a 36–38. cikkben 
meghatározott célok érdekében felhasznált 
dokumentáció hivatkozási száma, valamint 
azok a követelmények, amelyeknek a 
gyártó állítása szerint a termék megfelel.

Or.en

Indokolás

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.

Módosítás 93
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az építési termék teljesítőképessége 
legalább egy, a rendeltetésszerű használat 
szempontjából releváns alapvető jellemző 
tekintetében;

törölve

Or.en

Indokolás

A legalább egy alapvető jellemző teljesítőképességéről szóló nyilatkozattételi kötelezettség 
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képtelen helyzeteket eredményezhet azokban az esetekben, ahol alapvető jellemzőkről nem kell 
nyilatkozni. A következmény nyilvánvalóan szükségtelen adminisztrációs költségek és 
pénzügyi terhek megjelenése a kkv-k számára.

Módosítás 94
Lara Comi

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az építési termék teljesítőképessége 
legalább egy, a rendeltetésszerű használat 
szempontjából releváns alapvető jellemző 
tekintetében;

törölve

Or.en

Módosítás 95
Andreas Schwab

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az építési termék teljesítőképessége 
legalább egy, a rendeltetésszerű használat 
szempontjából releváns alapvető jellemző 
tekintetében;

c) az építési termék teljesítőképessége a 
rendeltetésszerű használat szempontjából 
releváns valamennyi alapvető jellemző 
tekintetében;

Or.de

Módosítás 96
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az építési termék teljesítőképessége 
legalább egy, a rendeltetésszerű használat 
szempontjából releváns alapvető jellemző 

c) az építési termék teljesítőképessége a 
rendeltetésszerű használat szempontjából 
releváns valamennyi alapvető jellemző 
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tekintetében; tekintetében;

Or.en

Módosítás 97
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az építési termék teljesítőképessége 
legalább egy, a rendeltetésszerű használat 
szempontjából releváns alapvető jellemző 
tekintetében;

c) az építési termék teljesítőképessége a 
rendeltetésszerű használat szempontjából 
releváns valamennyi alapvető jellemző 
tekintetében; 

Or.de

Indokolás

Egy termék esetében valamennyi alapvető jellemzőt és ezek teljesítőképességét fel kell sorolni, 
amennyiben releváns tényezők az adott rendeltetés szempontjából. Semmiképpen nem szabad 
a gyártó saját megítélésére bízni, hogy csupán némely jellemző teljesítőképességéről 
nyilatkozzon. Függetlenül attól, hogy mely gyártóról van szó, az alapvető jellemzőknek és a 
kapcsolódó teljesítőképességi mutatóknak ugyanazon specifikációk esetében mindig 
azonosaknak kell lenniük. Ellenkező esetben torzulna a piaci verseny.

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

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – d pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

d) adott esetben az építési termék szintek 
vagy osztályok szerinti, vagy leírásban 
megadott teljesítőképessége azon alapvető 
jellemzők vonatkozásában, amelyeket a 3. 
cikk (3) bekezdésének megfelelően 
határoztak meg,

d) adott esetben az építési termék szintek 
vagy osztályok szerinti, vagy leírásban
vagy számítás eredményeképpen megadott
teljesítőképessége azon alapvető jellemzők 
vonatkozásában, amelyeket a 3. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően határoztak meg,

Or.de
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Indokolás

A termékek teljesítőképességét bizonyos esetekben számítással határozzák meg.

Módosítás 99
Eija-Riitta Korhola

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – d pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

d) adott esetben az építési termék szintek 
vagy osztályok szerinti teljesítőképessége 
azon alapvető jellemzők vonatkozásában, 
amelyeket a 3. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően határoztak meg,

d) adott esetben az építési termék szintek 
vagy osztályok szerinti teljesítőképessége 
azon alapvető jellemzők vonatkozásában, 
amelyeket a 3. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően határoztak meg, beleértve a 
termék számszerűsített, a rendeltetésszerű 
használatból eredő üvegházhatású 
gázkibocsátás formájában történő 
hozzájárulását a globális felmelegedési 
potenciálhoz,

Or.en

Indokolás

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.

Módosítás 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – e pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

e) adott esetben, a gyártó általi törölve
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forgalomba hozatal alkalmával az építési 
termék szintek vagy osztályok szerinti 
teljesítőképessége valamennyi olyan 
alapvető jellemző vonatkozásában, 
amelyre léteznek a nyilatkozatban 
szereplő egy vagy több rendeltetéssel 
kapcsolatos rendelkezések,

Or.de

Módosítás 101
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – e pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

e) adott esetben, a gyártó általi 
forgalomba hozatal alkalmával az építési 
termék szintek vagy osztályok szerinti, 
vagy leírásban megadott teljesítőképessége 
valamennyi olyan alapvető jellemző 
vonatkozásában, amelyre léteznek a 
nyilatkozatban szereplő egy vagy több 
rendeltetéssel kapcsolatos rendelkezések,

e) adott esetben az építési termék szintek 
vagy osztályok szerinti, vagy leírásban
vagy számítás eredményeképpen megadott
teljesítőképessége a rendeltetésszerű 
felhasználással kapcsolatos valamennyi 
alapvető jellemző vonatkozásában,

Or.en

Módosítás 102
Andreas Schwab

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – e pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

e) adott esetben, a gyártó általi 
forgalomba hozatal alkalmával az építési 
termék szintek vagy osztályok szerinti, 
vagy leírásban megadott teljesítőképessége 
valamennyi olyan alapvető jellemző 
vonatkozásában, amelyre léteznek a 
nyilatkozatban szereplő egy vagy több 
rendeltetéssel kapcsolatos rendelkezések, 

e) adott esetben az építési termék szintek 
vagy osztályok szerinti, vagy leírásban 
megadott teljesítőképessége a 
rendeltetésszerű felhasználással
kapcsolatos valamennyi alapvető jellemző 
vonatkozásában, 
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Or.de

Módosítás 103
Andreas Schwab

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – f pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

f) a jegyzékben szereplő olyan alapvető 
jellemzők tekintetében, amelyekre nincs 
NPD nyilatkozat, az NPD (No 
Performance Determined – nincs 
meghatározott teljesítőképesség) betűk,

f) a jegyzékben szereplő olyan alapvető 
jellemzők tekintetében, amelyekre nincs 
NPD nyilatkozat, az NPD (No 
Performance Determined – nincs 
meghatározott teljesítőképesség) betűk, 
amennyiben a harmonizált műszaki 
specifikációk erre lehetőséget adnak,

Or.de

Módosítás 104
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – f pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

f) a jegyzékben szereplő olyan alapvető 
jellemzők tekintetében, amelyekre nincs 
NPD nyilatkozat, az NPD (No 
Performance Determined – nincs 
meghatározott teljesítőképesség) betűk,

f) a jegyzékben szereplő olyan alapvető 
jellemzők tekintetében, amelyekre nincs 
NPD nyilatkozat, az NPD (No 
Performance Determined – nincs 
meghatározott teljesítőképesség) betűk, 
amennyiben a harmonizált műszaki 
specifikációk erre lehetőséget adnak,

Or.en

Módosítás 105
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
6 cikk – 3 bekezdés – f pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás

f) a jegyzékben szereplő olyan alapvető 
jellemzők tekintetében, amelyekre nincs 
NPD nyilatkozat, az NPD (No 
Performance Determined – nincs 
meghatározott teljesítőképesség) betűk,

f) a jegyzékben szereplő olyan alapvető 
jellemzők tekintetében, amelyekre nincs 
NPD nyilatkozat, az NPD (No 
Performance Determined – nincs 
meghatározott teljesítőképesség) betűk, 
amennyiben a harmonizált műszaki 
specifikációk erre lehetőséget adnak,

Or.de

Indokolás

Egy termék esetében valamennyi alapvető jellemzőt és ezek teljesítőképességét fel kell sorolni, 
amennyiben releváns tényezők az adott rendeltetés szempontjából. Semmiképpen nem szabad 
a gyártó saját megítélésére bízni, hogy csupán némely jellemző teljesítőképességéről 
nyilatkozzon. Függetlenül attól, hogy mely gyártóról van szó, az alapvető jellemzőknek és a 
kapcsolódó teljesítőképességi mutatóknak ugyanazon specifikációk esetében mindig 
azonosaknak kell lenniük. Ellenkező esetben torzulna a piaci verseny.

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

A Tanács álláspontja
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az összes forgalmazott termékhez 
mellékelni kell a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat egy példányát.

(1) A teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatnak az összes forgalmazott 
termék esetében elektronikus formában 
folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie.

A teljesítménynyilatkozat egy papíralapú 
példányát a gyártó csak akkor bocsátja 
rendelkezésre, ha a címzett ezt kéri.

Or.de

Indokolás

Szükségtelen, hogy a teljesítőképességről szóló teljes nyilatkozatot minden egyes termékhez 
mindig csatolják. Elegendő, ha elektronikus formában – például a gyártó honlapján –
rendelkezésre áll. A gyártó csak kivételes esetben – kifejezett kérésre – legyen köteles a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatot papíralapon is rendelkezésre bocsátani.

Módosítás 107
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Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az összes forgalmazott termékhez 
mellékelni kell a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat egy példányát.

(1) Az összes forgalomba hozott termékhez 
mellékelni kell a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat egy példányát papírra 
nyomtatott vagy elektronikus formában.

Or.en

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

A Tanács álláspontja
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben azonban egy egész 
terméktételt egyetlen felhasználónak 
szállítanak, elegendő, ha a szállítmányhoz 
a teljesítőképességről szóló nyilatkozatnak 
egy példányát mellékelik.

törölve

Or.de

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

A Tanács álláspontja
7 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
példányát csak a címzett kifejezett 
hozzájárulásával lehet elektronikus úton 
rendelkezésre bocsátani.

törölve

Or.de
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Módosítás 110
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
7 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
példányát csak a címzett kifejezett 
hozzájárulásával lehet elektronikus úton 
rendelkezésre bocsátani.

(2) A címzett kifejezett kérésére a gyártó 
papírra nyomtatott formában eljuttatja 
hozzá a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat egy példányát.

Or.en

Módosítás 111
Andreas Schwab

A Tanács álláspontja
7 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
tartalmát a Bizottság által a 60. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal megállapított feltételek szerint 
az interneten is közzé lehet tenni.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
másolatát a Bizottság által a 60. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal megállapított feltételek szerint 
az interneten is közzé lehet tenni.

Or.en

Módosítás 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

A Tanács álláspontja
7 cikk – 4 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatot annak a tagállamnak a 
nyelvén vagy nyelvein kell rendelkezésre 
bocsátani, amelyben a terméket 
forgalmazzák.

törölve
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Or.de

Indokolás

A harmonizált belső piacon a nyelvhasználatnak nem szabad gondot okoznia. A javasolt 
törlés további célja, hogy a kis- és középvállalkozások esetében a rendelet felülvizsgált 
rendelkezései hatékonyabb formában és főleg költségkímélőbben érvényesüljenek.

Módosítás 113
Lara Comi

A Tanács álláspontja
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

A CE-jelölést az olyan építési termékeken 
helyezik el, amelyek tekintetében a gyártó 
a 4., 6. és 7. cikknek megfelelően 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatot 
állított ki.

A CE-jelölést az olyan építési termékeken 
helyezik el, amelyek tekintetében a gyártó 
a 4., 6., 7., 36., 37. és 38. cikknek 
megfelelően és az egyszerűsített eljárások 
feltüntetésével teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatot állított ki.

Or.en

Módosítás 114
Lara Comi

A Tanács álláspontja
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha a gyártó nem állított ki 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatot a 
4., 6. és 7. cikknek megfelelően, nem 
szabad a CE-jelölést elhelyezni.

Ha a gyártó nem állított ki 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatot a 
4., 6., 7., 36., 37. és 38. cikknek 
megfelelően és az egyszerűsített eljárások 
feltüntetésével, nem szabad a CE-jelölést 
elhelyezni.

Or.en
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Módosítás 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

A harmonizált műszaki specifikációk által 
szabályozott építési termékek esetében, 
vagy azok tekintetében, amelyekre európai 
műszaki értékelést adtak ki, a CE-jelölés az 
egyetlen olyan jelölés, amely tanúsítja, 
hogy az építési termék az adott harmonizált 
műszaki specifikáció vagy az európai 
műszaki értékelés szerinti alapvető 
jellemzői tekintetében megfelel a 
nyilatkozatban szereplő 
teljesítőképességnek.

Az 5. cikk alapján a harmonizált műszaki 
specifikációk által szabályozott építési 
termékek esetében, vagy azok tekintetében, 
amelyekre európai műszaki értékelést 
adtak ki, a CE-jelölés az egyetlen olyan 
jelölés, amely tanúsítja, hogy az építési 
termék az adott harmonizált műszaki 
specifikáció vagy az európai műszaki 
értékelés szerinti alapvető jellemzői 
tekintetében megfelel a nyilatkozatban 
szereplő teljesítőképességnek.

Or.pl

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ebben a vonatkozásban a tagállamok 
nemzeti intézkedéseikben nem vezetnek be 
– vagy adott esetben visszavonják – a CE-
jelölésen kívüli olyan jelölésekre való 
hivatkozásokat, amelyek azt tanúsítják, 
hogy a jelöléssel ellátott termék a 
harmonizált műszaki specifikáció szerinti 
alapvető jellemzők tekintetében megfelel a 
nyilatkozatban szereplő 
teljesítőképességnek.

A tagállamok nemzeti intézkedéseikben 
nem vezetnek be – vagy adott esetben 
visszavonják – a CE-jelölésen kívüli olyan 
jelölésekre való hivatkozásokat, amelyek 
azt tanúsítják, hogy a jelöléssel ellátott 
termék a harmonizált műszaki specifikáció 
szerinti és e rendelet 3. cikkének (3) 
bekezdése alapján előírt uniós szabályok 
által megkövetelt alapvető jellemzők 
tekintetében megfelel a nyilatkozatban 
szereplő teljesítőképességnek.
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Or.pl

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 117
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ebben a vonatkozásban a tagállamok 
nemzeti intézkedéseikben nem vezetnek be 
– vagy adott esetben visszavonják – a CE-
jelölésen kívüli olyan jelölésekre való 
hivatkozásokat, amelyek azt tanúsítják, 
hogy a jelöléssel ellátott termék a 
harmonizált műszaki specifikáció szerinti 
alapvető jellemzők tekintetében megfelel a 
nyilatkozatban szereplő 
teljesítőképességnek.

Ebben a vonatkozásban a tagállamok 
nemzeti intézkedéseikben nem vezetnek be 
– vagy adott esetben visszavonják – a CE-
jelölésen kívüli olyan jelölésekre való 
hivatkozásokat, amelyek azt tanúsítják, 
hogy a jelöléssel ellátott termék a 
harmonizált szabvány szerinti alapvető 
jellemzők tekintetében megfelel a 
nyilatkozatban szereplő 
teljesítőképességnek.

Or.en

Indokolás

Nem lenne következetes, ha a 8. cikk (3) bekezdése úgy rendelkezne, hogy a tagállamok vonják 
vissza a „harmonizált műszaki specifikáció”-val azonos tartalmú nemzeti intézkedésekre való 
hivatkozásokat. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy európai értékelési 
dokumentum (EAD) által szabályozott termékek esetében továbbra is hatályban tarthassák 
nemzeti intézkedéseiket, mivel e termékekre vonatkozóan nincs uniós szintű kötelező jelölés.

Módosítás 118
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
8 cikk – 6 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) A tagállamok által az építményekre 
vonatkozó követelményekben használt 

(6) A tagállamok által az építményekre 
vonatkozó követelményekben használt 
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módszereknek, csakúgy mint az építési 
termékek alapvető jellemzőivel kapcsolatos 
egyéb nemzeti jogszabályoknak 
összhangban kell lenniük a harmonizált 
műszaki specifikációkkal.

módszereknek, csakúgy mint az építési 
termékek alapvető jellemzőivel kapcsolatos 
egyéb nemzeti jogszabályoknak 
összhangban kell lenniük a harmonizált 
szabványokkal.

Or.en

Indokolás

A „harmonizált műszaki specifikációk”-ra való hivatkozás e mondatban téves értelmezéshez 
vezethet, mivel ténylegesen kötelezővé tenné az európai műszaki engedélyt (ETA) abban az 
esetben, ha európai értékelési dokumentum (EAD) kiadásra került.

Módosítás 119
Catherine Stihler

A Tanács álláspontja
9 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2)A CE-jelölést annak az évszámnak az 
utolsó két számjegye követi, amely évben a 
jelölést először elhelyezték, valamint a 
gyártó neve vagy beazonosításra alkalmas 
védjegye és bejegyzett címe, a termék 
típusának egyedi azonosító kódja, a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
hivatkozási száma és a nyilatkozatban 
szereplő teljesítőképesség szintje vagy 
osztálya, az alkalmazott harmonizált 
műszaki specifikációra való hivatkozás, 
adott esetben a bejelentett szerv azonosító 
száma, valamint a vonatkozó harmonizált 
műszaki specifikáció szerinti rendeltetés.

(2) A CE-jelölést annak az évszámnak az 
utolsó két számjegye követi, amely évben a 
jelölést először elhelyezték, valamint a 
gyártó neve és bejegyzett címe, vagy 
nevének és címének könnyű és egyértelmű 
beazonosításra alkalmas védjegye, a 
termék típusának egyedi azonosító kódja, a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
hivatkozási száma és a nyilatkozatban 
szereplő teljesítőképesség szintje vagy 
osztálya, az alkalmazott harmonizált 
műszaki specifikációra való hivatkozás, 
adott esetben a bejelentett szerv azonosító 
száma, valamint a vonatkozó harmonizált 
műszaki specifikáció szerinti rendeltetés.

Or.en

Indokolás

A faipari ágazat küzdeni fog – a termékei méretéhez és természetéhez fűződő gyakorlati 
korlátozások miatt – a rendelet jelenlegi formában történő végrehajtásáért.  A módosítás 
lehetővé teszi ugyanazon információtartalomnak az iparág számára elfogadható módon 
történő közlését.
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Módosítás 120
Andreas Schwab

A Tanács álláspontja
9 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A CE-jelölést annak az évszámnak az 
utolsó két számjegye követi, amely évben a 
jelölést először elhelyezték, valamint a 
gyártó neve vagy beazonosításra alkalmas 
védjegye és bejegyzett címe, a termék 
típusának egyedi azonosító kódja, a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
hivatkozási száma és a nyilatkozatban 
szereplő teljesítőképesség szintje vagy 
osztálya, az alkalmazott harmonizált 
műszaki specifikációra való hivatkozás, 
adott esetben a bejelentett szerv azonosító 
száma, valamint a vonatkozó harmonizált 
műszaki specifikáció szerinti rendeltetés.

(2) A CE-jelölést a gyártó bejegyzett címe, 
a termék típusának egyedi azonosító kódja, 
az alkalmazott harmonizált műszaki 
specifikációra való hivatkozás, adott 
esetben az értesítést kapó szerv azonosító 
száma, valamint a vonatkozó harmonizált 
műszaki specifikációban megállapított, a 
termék és a rendeltetés egyértelmű 
azonosítását lehetővé tevő minimális 
műszaki információ.

Or.en

Indokolás

A teljesítőképességről szóló nyilatkozat teljes tartalmának megismétlése a CE-jelölésben 
bürokratikus bonyodalmakat támasztana és különösen a kkv-k számára hozzáadott értéket 
nem jelentő költséget okozna. A termékinformációnak értelmesnek kell lennie, azaz a termék 
és rendeltetése azonosításához szükséges információra kell korlátozódnia.

Módosítás 121
Eija-Riitta Korhola

A Tanács álláspontja
9 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A CE-jelölést annak az évszámnak az 
utolsó két számjegye követi, amely évben a 
jelölést először elhelyezték, valamint a 
gyártó neve vagy beazonosításra alkalmas 
védjegye és bejegyzett címe, a termék 

(2) A CE-jelölést annak az évszámnak az 
utolsó két számjegye követi, amely évben a 
jelölést először elhelyezték, valamint a 
gyártó neve vagy beazonosításra alkalmas 
védjegye és bejegyzett címe, a termék 
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típusának egyedi azonosító kódja, a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
hivatkozási száma és a nyilatkozatban 
szereplő teljesítőképesség szintje vagy 
osztálya, az alkalmazott harmonizált 
műszaki specifikációra való hivatkozás,
adott esetben a bejelentett szerv azonosító 
száma, valamint a vonatkozó harmonizált 
műszaki specifikáció szerinti rendeltetés.

típusának egyedi azonosító kódja, az 
alkalmazott harmonizált műszaki 
specifikációra való hivatkozás, valamint az 
a webcím, amelyen a teljesítőképességről 
szóló nyilatkozat megtekinthető.

Or.en

Indokolás

Csupán a termék és rendeltetése azonosításához feltétlenül szükséges – a terméket felhasználó 
építők számára érthető és hasznos – információt kell fizikailag is csatolni a termékhez. 
Kiegészíthető annak a webcímnek a feltüntetésével, amelyen a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat teljes tartalma megtekinthető.

Módosítás 122
Hans-Peter Mayer

A Tanács álláspontja
9 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A CE-jelölést annak az évszámnak az 
utolsó két számjegye követi, amely évben a 
jelölést először elhelyezték, valamint a 
gyártó neve vagy beazonosításra alkalmas 
védjegye és bejegyzett címe, a termék 
típusának egyedi azonosító kódja, a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
hivatkozási száma és a nyilatkozatban 
szereplő teljesítőképesség szintje vagy 
osztálya, az alkalmazott harmonizált 
műszaki specifikációra való hivatkozás, 
adott esetben a bejelentett szerv azonosító 
száma, valamint a vonatkozó harmonizált 
műszaki specifikáció szerinti rendeltetés.

(2) A CE-jelölést annak az évszámnak az 
utolsó két számjegye követi, amely évben a 
jelölést először elhelyezték, valamint a 
gyártó neve vagy beazonosításra alkalmas 
védjegye és bejegyzett címe, a termék 
típusának egyedi azonosító kódja, az 
alkalmazott harmonizált műszaki 
specifikációra való hivatkozás, adott 
esetben a bejelentett szerv azonosító 
száma, a vonatkozó harmonizált műszaki 
specifikáció szerinti rendeltetés, valamint 
annak a weboldalnak a címe, amelyen a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
elérhető.

Or.de
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Indokolás

A terméken csak alapvető fontosságú információkat kell közölni. Ezeket azutáni ki lehet 
egészíteni a weboldal megadásával, és hogy ott milyen további információk találhatók.

Módosítás 123
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
9 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A CE-jelölést annak az évszámnak az 
utolsó két számjegye követi, amely évben a 
jelölést először elhelyezték, valamint a 
gyártó neve vagy beazonosításra alkalmas 
védjegye és bejegyzett címe, a termék 
típusának egyedi azonosító kódja, a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
hivatkozási száma és a nyilatkozatban 
szereplő teljesítőképesség szintje vagy 
osztálya, az alkalmazott harmonizált 
műszaki specifikációra való hivatkozás, 
adott esetben a bejelentett szerv azonosító 
száma, valamint a vonatkozó harmonizált
műszaki specifikáció szerinti rendeltetés.

(2) A CE-jelölést annak az évszámnak az 
utolsó két számjegye követi, amely évben a 
jelölést először elhelyezték, valamint a 
gyártó neve vagy beazonosításra alkalmas 
védjegye és bejegyzett címe, a termék 
típusának egyedi azonosító kódja, a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozat 
hivatkozási száma és a nyilatkozatban 
szereplő teljesítőképesség szintje vagy 
osztálya, az alkalmazott harmonizált 
műszaki specifikációra való hivatkozás, 
adott esetben a bejelentett szerv azonosító 
száma, valamint a terméknek és annak 
rendeltetésének egyértelmű 
meghatározását lehetővé tevő műszaki
információk.

Or.en

Indokolás

A terméken a CE-jelölést kísérő információmennyiséget minimálisra kell csökkenteni, mivel az
költséges, terhet jelent és bonyolítja a szükséges információt tartalmazó megfelelő pecséttel 
ellátott termék előállítását, tárolását és forgalmazását. Nem szabad alábecsülni a különféle 
információtípusok különféle nyelveken való kezelése által okozott problémát sem. Ezeket az 
információkat a legfontosabb információkra kell korlátozni, és azoknak az építkezés 
helyszínén érthetőknek és felhasználhatóknak kell lenniük.
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Módosítás 124
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
9 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) A tagállamok a meglévő 
mechanizmusokra támaszkodnak a CE-
jelölést szabályozó rendszer megfelelő 
alkalmazásának biztosítása céljából, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket a 
jelölésekkel való visszaélések esetén. A 
szankcióknak a cselekmény súlyosságával 
arányosaknak kell lenniük, és kellő 
visszatartó erővel kell rendelkezniük 
ahhoz, hogy hatékony védelmet 
nyújtsanak a jelzés jogszerűtlen 
használata ellen.

Or.en

Módosítás 125
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) Az építésitermék-információs 
kapcsolattartó pontok a CE-jelölés iránti 
kérelmek elbírálására irányuló eljárásban 
érintett valamennyi testülettől vagy 
szervezettől függetlenek. Ez azonban eleve 
kizárja egy ezen intézkedés 
megkönnyítését segítő új testület 
létrehozását.

Or.en
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Módosítás 126
Cristian Silviu Buşoi

A Tanács álláspontja
11 cikk – 8 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(8a) Építési termékek forgalomba 
hozatalakor a gyártóknak biztosítaniuk 
kell, hogy azokat az e rendeletben foglalt 
előírásoknak, az építményekre vonatkozó 
alapvető követelményeknek és az építési 
termékek rendeltetése szempontjából 
alapvető jellemzőknek megfelelően 
tervezték és gyártották.

Or.en

Indokolás

Az előírás a 768/2008. sz. határozatból lett átvéve. A javaslat megismétli és hangsúlyozza a 
rendelet fő mechanizmusát, amelyet az első cikkben foglalt tárgykör határoz meg. Fontosnak 
tartjuk, hogy az új jogalkotási keretből vett szöveg kiegészüljön az e rendeletben foglalt 
követelményekkel.

Módosítás 127
Cristian Silviu Buşoi

A Tanács álláspontja
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az importőrök az építési termék 
forgalomba hozatala előtt meggyőződnek 
arról, hogy a gyártó elvégezte a 
teljesítőképesség állandóságának 
értékelését és ellenőrzését. Meggyőződnek 
továbbá arról, hogy a gyártó elkészítette a 
11. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett műszaki 
dokumentációt és a 4., 6. és 7. cikknek 
megfelelően mellékelte a 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatot.
Gondoskodnak arról, hogy a terméken –
amennyiben ez kötelező – fel legyen 

Az importőrök az építési termék 
forgalomba hozatala előtt meggyőződnek 
arról, hogy a gyártó az építményekre 
vonatkozó ide tartozó alapvető 
követelményeknek és a rendeltetés 
szempontjából alapvető jellemzőknek 
megfelelően elvégezte a teljesítőképesség 
állandóságának értékelését és ellenőrzését.
Meggyőződnek továbbá arról, hogy a 
gyártó elkészítette a 11. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett műszaki dokumentációt és a 4., 6. 
és 7. cikknek megfelelően mellékelte a 
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tüntetve az előírt CE-jelölés, hogy a 
termékhez mellékeljék az előírt 
dokumentációt, valamint hogy a gyártó 
betartsa a 11. cikk (4) és (5) bekezdésében 
előírt követelményeket.

teljesítőképességről szóló nyilatkozatot.
Gondoskodnak arról, hogy a terméken –
amennyiben ez kötelező – fel legyen 
tüntetve az előírt CE-jelölés, hogy a 
termékhez mellékeljék az előírt 
dokumentációt, valamint hogy a gyártó 
betartsa a 11. cikk (4) és (5) bekezdésében 
előírt követelményeket.

Or.en

Indokolás

A javaslat megismétli és hangsúlyozza a rendelet fő mechanizmusát, amelyet az első cikkben 
foglalt „tárgykör” határoz meg. Fontos, hogy az új jogalkotási keretből vett szöveg 
kiegészüljön az e rendeletben foglalt követelményekkel.

Módosítás 128
Cristian Silviu Buşoi

A Tanács álláspontja
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha az importőr úgy ítéli meg, vagy oka van 
feltételezni, hogy az építési termék nem 
felel meg a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatnak vagy az e rendeletben 
szereplő egyéb alkalmazandó 
követelményeknek, addig nem hozhatja 
forgalomba az építési terméket, amíg nem
biztosított, hogy a termék megfelel a kísérő 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatnak és 
az e rendeletben szereplő egyéb 
alkalmazandó követelményeknek, vagy 
amíg a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatot nem helyesbítették. Továbbá 
amennyiben a termék veszélyt jelent, az 
importőr erről tájékoztatja a gyártót és a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

Ha az importőr úgy ítéli meg, vagy oka van 
feltételezni, hogy az építési termék nem 
felel meg a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatnak vagy az e rendeletben 
szereplő egyéb alkalmazandó 
követelményeknek, különös tekintettel a 
nyilatkozatban szereplő rendeltetés 
szempontjából alapvető jellemzőkhöz 
kapcsolódókra, addig nem hozhatja 
forgalomba az építési terméket, amíg nem 
biztosított, hogy a termék megfelel a kísérő 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatnak és 
az e rendeletben szereplő egyéb 
alkalmazandó követelményeknek, vagy 
amíg a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatot nem helyesbítették. Továbbá 
amennyiben a termék veszélyt jelent, az 
importőr erről tájékoztatja a gyártót és a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

Or.en
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Indokolás

Az alapvető jellemzőket az 5.3. cikknek megfelelően bele kell foglalni a nyilatkozatba, és az 
importőröknek különösen tisztában kell lenniük ezzel a feladattal.

Módosítás 129
Cristian Silviu Buşoi

A Tanács álláspontja
14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy oka 
van feltételezni, hogy az építési termék 
nem felel meg a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatnak vagy az e rendeletben 
szereplő egyéb alkalmazandó 
követelményeknek, addig nem hozhatja 
forgalomba az építési terméket, amíg nem 
biztosított, hogy a termék megfelel a kísérő 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatnak és 
az e rendeletben szereplő egyéb 
alkalmazandó követelményeknek, vagy 
amíg a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatot nem helyesbítették. Továbbá 
amennyiben a termék veszélyt jelent, a 
forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót 
vagy az importőrt, valamint a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

Ha a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy oka 
van feltételezni, hogy az építési termék 
nem felel meg a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatnak vagy az e rendeletben 
szereplő egyéb alkalmazandó 
követelményeknek, különös tekintettel a 
nyilatkozatban szereplő rendeltetés 
szempontjából alapvető jellemzőkhöz 
kapcsolódókra, addig nem hozhatja 
forgalomba az építési terméket, amíg nem 
biztosított, hogy a termék megfelel a kísérő 
teljesítőképességről szóló nyilatkozatnak és 
az e rendeletben szereplő egyéb 
alkalmazandó követelményeknek, vagy 
amíg a teljesítőképességről szóló 
nyilatkozatot nem helyesbítették. Továbbá 
amennyiben a termék veszélyt jelent, a 
forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót 
vagy az importőrt, valamint a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

Or.en

Indokolás

Az alapvető jellemzőket az 5.3. cikknek megfelelően bele kell foglalni a nyilatkozatba, és a 
forgalmazóknak, főként a nagykereskedőknek, különösen tisztában kell lenniük ezzel a 
feladattal.
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Módosítás 130
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
17 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Az európai szabványügyi 
testületeknek meg kell könnyíteniük a kis-
és középvállalkozások számára a 
szabványosításhoz való hozzáférést, és 
célul kell kitűzniük, hogy olyan helyzet 
alakuljon ki, amelyben az érdekelt felek 
egyik kategóriája képviselőinek száma 
sem haladja meg a szakmai bizottság 
és/vagy a munkacsoport tagjainak 25%-át.

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Valamely gyártó európai műszaki 
értékelésre vonatkozó kérelmét követően 
az európai értékelési dokumentumot a 
műszaki értékelést végző szervezetek
szervezete dolgozza ki és fogadja el
minden olyan építési termék esetében, 
amely nem vagy nem teljes mértékben 
képezi harmonizált szabvány tárgyát és 
amelynek teljesítőképessége alapvető 

(1) Valamely gyártó európai műszaki 
értékelésre vonatkozó kérelmét követően 
az európai értékelési dokumentumot a 
műszaki értékelést végző szervek
szervezete dolgozza ki és fogadja el
innovatív építési termék esetében.
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jellemzőinek tekintetében nem értékelhető 
teljes mértékben valamely meglévő 
harmonizált szabvány alapján, többek 
között az alábbi okok miatt:

Or.pl

Indokolás

Lásd a 2. cikk módosításához fűzött indokolást.

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

A Tanács álláspontja
19 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Abban az esetben, ha már léteznek 
európai értékelési dokumentumok, a 
műszaki értékelést végző szervek 31. cikk 
(1) bekezdése szerinti szervezetének céljai 
az alábbiak:
a) naprakésszé tétel megfelelő 
időközönként a technika állásának 
megfelelően;
b) az egyedi termékek számára létrehozott 
európai értékelési dokumentumoknak egy 
egész termékcsaládot lefedő, új európai 
értékelési dokumentummá való egyesítése.

Or.de

Indokolás

A javasolt kiegészítés célja a gyakorlati alkalmazhatóság javítása és a biztonság növelése.

Módosítás 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
19 cikk – 1 bekezdés – a pont 



AM\835714HU.doc 49/79 PE450.931v01-00

HU

A Tanács álláspontja Módosítás

a) termék nem képezi egyik meglévő 
harmonizált szabvány tárgyát sem;

törölve

Or.pl

Indokolás

Az 19. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
19 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a harmonizált szabványban 
meghatározott értékelési módszer a 
termék legalább egy alapvető jellemzője 
tekintetében nem megfelelő; vagy

törölve

Or.pl

Indokolás

Az 19. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
19 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) a harmonizált szabvány a termék 
legalább egy alapvető jellemzője 
tekintetében nem ír elő értékelési 
módszert.

törölve

Or.pl



PE450.931v01-00 50/79 AM\835714HU.doc

HU

Indokolás

Az 19. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 136
Hans-Peter Mayer

A Tanács álláspontja
19 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A Bizottság a II. melléklet 
módosítására felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokat fogadhat el a 60. cikknek 
megfelelően, és további eljárási 
szabályokat határozhat meg az európai 
értékelési dokumentumok kidolgozására 
és elfogadására.

törölve

Or.de

Indokolás

Túl messzire vezetne, ha a komitológiai eljárás keretében lehetővé válna további eljárási 
szabályok elfogadása. A mondat első fele e tekintetben szintén túl nagy hatáskört biztosít. A II. 
melléklet világos szabályokat határoz meg az európai értékelési dokumentum elkészítésére 
vonatkozóan. Ezeket nem szabad kitágítani vagy kiegészíteni. Amennyiben ennek mégis meg 
kell történnie, az érintené az alapvető tulajdonságokat.

Módosítás 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
26 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Európai műszaki értékelést innovatív 
építési termékek esetében lehet kiadni.

Or.pl
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Indokolás

Lásd a 2. cikkhez fűzött, az „innovatív termék” fogalommeghatározását bevezető módosítás 
indokolását.

Módosítás 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
26 cikk – 1 b bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1b) Ha az európai műszaki értékelést 
nem váltja fel harmonizált szabvány és az 
építési termék gyártója nem hajt abban 
végre a jellemzőket módosító lényeges 
változtatásokat, akkor az európai műszaki 
értékelést automatikusan kiterjesztik, és 
egészen addig érvényben marad, amíg 
harmonizált szabványt nem tesznek közzé, 
vagy amíg a gyártó a terméket lényegesen 
meg nem változtatja, vagy amíg új európai 
műszaki értékelés iránti kérelmet nem 
nyújtanak be.

Or.pl

Indokolás

Ha a terméken nem változtatnak, nincs ok arra, hogy az európai műszaki értékelés elévüljön, 
és ezáltal a gyártót ugyanazon eljárás ismételt végrehajtására kötelezzék, tovább növelve az 
európai műszaki értékelés megszerzésének költségét. Ez a változtatás segíteni fogja a 
harmonizált szabványok kialakításának felgyorsítását.

Módosítás 139
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
26 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) Az európai műszaki értékelések 
érvényességi ideje öt év. Ezen időtartam 
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leteltét követően a gyártó az európai 
műszaki értékelés meghosszabbítása 
érdekében a műszaki értékelést végző 
szervek 31. cikk (1) bekezdése szerinti 
szervezetéhez folyamodhat. A műszaki 
értékelést végző szervek szervezete 
értékeli, hogy az európai műszaki 
értékelés megfelel-e az európai értékelési 
dokumentumnak.

Or.en

Módosítás 140
Eija-Riitta Korhola

A Tanács álláspontja
27 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha a Bizottság nem határozott meg ilyen 
feltételeket, akkor felülvizsgált megbízás 
alapján az európai szabványügyi 
testületek határozhatják meg ezeket a 
harmonizált szabványokban.

törölve

Or.en

Indokolás

A jelenlegi gyakorlat, amely során a Bizottság további vizsgálat nélküli osztálybasorolásról 
(CWFT) határoz, jól működik. Ha a megbízással rendelkező szabványügyi testületek ilyen 
döntéshozatali hatáskörhöz jutnának, nagyon valószínű, hogy a szakmai bizottságok 
egymással versengenének abban, hogy meddig lehet a vizsgálat elhagyásának gyakorlatát 
bővíteni.

Módosítás 141
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
31 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

fa) feladatainak végrehajtásához 
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valamennyi érdekelt felet képviselő 
munkacsoportok alkalmazása.

Or.en

Módosítás 142
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
36 cikk 

A Tanács álláspontja Módosítás

Az egyedi műszaki dokumentáció 
használata

Egyszerűsített eljárások alkalmazása

Or.en

Indokolás

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.

Módosítás 143
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
36 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A terméktípus meghatározásakor a 
gyártó a típusvizsgálatot vagy -számítást 
egyedi műszaki dokumentációval 
helyettesítheti, amely az alábbiakat 
igazolja:

törölve



PE450.931v01-00 54/79 AM\835714HU.doc

HU

Or.en

Indokolás

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.

Módosítás 144
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
36 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az általa forgalomba hozott építési 
termék egy vagy több alapvető jellemzője 
tekintetében vizsgálat vagy számítás 
nélkül, illetve további vizsgálat vagy 
számítás nélkül vélhetően elér egy 
bizonyos teljesítőképesség-szintet vagy -
osztályt, a vonatkozó harmonizált műszaki 
specifikációban vagy bizottsági 
határozatban meghatározott feltételeknek
megfelelően;

a) a vonatkozó harmonizált műszaki 
specifikációban vagy bizottsági 
határozatban meghatározott feltételeknek 
megfelelően a gyártó nyilatkozhat arról, 
hogy az általa forgalomba hozott építési 
termék egy vagy több alapvető jellemzője 
tekintetében vizsgálat vagy számítás 
nélkül, illetve további vizsgálat vagy 
számítás nélkül vélhetően elér egy 
bizonyos teljesítőképesség-szintet vagy -
osztályt; E feltételek teljesülését
megfelelően dokumentálni kell.

Or.en

Indokolás

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. 



AM\835714HU.doc 55/79 PE450.931v01-00

HU

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.

Módosítás 145
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
36 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) az általa forgalomba hozott, harmonizált 
szabvány által szabályozott építési termék 
típusa megfelel egy olyan, más gyártó által 
előállított másik építési termék típusának, 
amelyet a vonatkozó harmonizált 
szabványnak megfelelően már 
megvizsgáltak. E feltételek teljesülése 
esetén a gyártó jogosult arra, hogy a 
teljesítőképességről részben vagy egészben 
e másik termék vizsgálati eredményeinek 
megfelelően nyilatkozzon. A gyártó csak 
akkor használhatja fel más gyártó 
vizsgálati eredményeit, ha arra engedélyt 
kapott az érintett gyártótól, aki továbbra is 
felel a szóban forgó vizsgálati eredmények 
pontosságáért, megbízhatóságáért és 
állandóságáért, vagy

b) Azzal a feltétellel, hogy az általa 
forgalomba hozott, harmonizált szabvány 
által szabályozott építési termék típusa 
megfelel egy olyan, más gyártó által 
előállított másik építési termék típusának, 
amelyet a vonatkozó harmonizált 
szabványnak megfelelően már 
megvizsgáltak, a gyártó jogosult arra, hogy 
a teljesítőképességről részben vagy 
egészben e másik termék vizsgálati 
eredményeinek megfelelően nyilatkozzon. 
E feltételek teljesülését megfelelően 
dokumentálni kell. A gyártó csak akkor 
használhatja fel más gyártó vizsgálati 
eredményeit, ha arra engedélyt kapott az 
érintett gyártótól, aki továbbra is felel a 
szóban forgó vizsgálati eredmények 
pontosságáért, megbízhatóságáért és 
állandóságáért, vagy

Or.en

Indokolás

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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Módosítás 146
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
36 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az általa forgalomba hozott, harmonizált 
műszaki specifikáció által szabályozott 
építési termék olyan, alkatrészekből álló 
rendszer, amelyet a gyártó a rendszer vagy 
a rendszer valamely alkatrészének 
szolgáltatója által adott pontos utasítások 
alapján szerel össze, és a szolgáltató már 
megvizsgálta a szóban forgó rendszert 
vagy annak alkatrészét egy vagy több 
alapvető jellemzője tekintetében a 
vonatkozó harmonizált műszaki 
specifikációnak megfelelően. Az említett 
feltételek teljesülése esetén a gyártó 
jogosult arra, hogy a teljesítőképességről 
részben vagy egészben a rendelkezésére 
bocsátott rendszer vagy alkatrész vizsgálati 
eredményeinek megfelelően nyilatkozzon.
A gyártó csak akkor használhatja fel más 
gyártó vagy rendszerszolgáltató vizsgálati 
eredményeit, ha erre engedélyt kapott az 
érintett gyártótól vagy 
rendszerszolgáltatótól, aki továbbra is felel 
a szóban forgó vizsgálati eredmények 
pontosságáért, megbízhatóságáért és 
állandóságáért.

c) azzal a feltétellel, hogy az általa 
forgalomba hozott, harmonizált műszaki 
specifikáció által szabályozott építési 
termék olyan, alkatrészekből álló rendszer, 
amelyet a gyártó a rendszer vagy a 
rendszer valamely alkatrészének 
szolgáltatója által adott pontos utasítások 
alapján szerel össze, és a szolgáltató már 
megvizsgálta a szóban forgó rendszert 
vagy annak alkatrészét egy vagy több 
alapvető jellemzője tekintetében a 
vonatkozó harmonizált műszaki 
specifikációnak megfelelően, a gyártó 
jogosult arra, hogy a teljesítőképességről 
részben vagy egészben a rendelkezésére 
bocsátott rendszer vagy alkatrész 
vizsgálati eredményeinek megfelelően 
nyilatkozzon. E feltételek teljesülését 
megfelelően dokumentálni kell. A gyártó 
csak akkor használhatja fel más gyártó 
vagy rendszerszolgáltató vizsgálati 
eredményeit, ha erre engedélyt kapott az 
érintett gyártótól vagy 
rendszerszolgáltatótól, aki továbbra is felel 
a szóban forgó vizsgálati eredmények 
pontosságáért, megbízhatóságáért és 
állandóságáért.

Or.en

Indokolás

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 
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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.

Módosítás 147
Andreas Schwab

A Tanács álláspontja
36 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az általa forgalomba hozott, harmonizált
műszaki specifikáció által szabályozott 
építési termék olyan, alkatrészekből álló 
rendszer, amelyet a gyártó a rendszer vagy 
a rendszer valamely alkatrészének 
szolgáltatója által adott pontos utasítások 
alapján szerel össze, és a szolgáltató már 
megvizsgálta a szóban forgó rendszert 
vagy annak alkatrészét egy vagy több 
alapvető jellemzője tekintetében a 
vonatkozó harmonizált műszaki 
specifikációnak megfelelően. Az említett 
feltételek teljesülése esetén a gyártó 
jogosult arra, hogy a teljesítőképességről 
részben vagy egészben a rendelkezésére 
bocsátott rendszer vagy alkatrész vizsgálati 
eredményeinek megfelelően nyilatkozzon.
A gyártó csak akkor használhatja fel más 
gyártó vagy rendszerszolgáltató vizsgálati 
eredményeit, ha erre engedélyt kapott az 
érintett gyártótól vagy 
rendszerszolgáltatótól, aki továbbra is felel 
a szóban forgó vizsgálati eredmények 
pontosságáért, megbízhatóságáért és 
állandóságáért.

c) az általa forgalomba hozott, harmonizált
szabvány által szabályozott építési termék 
olyan, alkatrészekből álló rendszer, 
amelyet a gyártó a rendszer vagy a 
rendszer valamely alkatrészének 
szolgáltatója által adott pontos utasítások 
alapján szerel össze, és a szolgáltató már 
megvizsgálta a szóban forgó rendszert 
vagy annak alkatrészét egy vagy több 
alapvető jellemzője tekintetében a 
vonatkozó harmonizált szabványnak
megfelelően. Az említett feltételek 
teljesülése esetén a gyártó jogosult arra, 
hogy a teljesítőképességről részben vagy 
egészben a rendelkezésére bocsátott 
rendszer vagy alkatrész vizsgálati 
eredményeinek megfelelően nyilatkozzon.
A gyártó csak akkor használhatja fel más 
gyártó vagy rendszerszolgáltató vizsgálati 
eredményeit, ha erre engedélyt kapott az 
érintett gyártótól vagy 
rendszerszolgáltatótól, aki továbbra is felel 
a szóban forgó vizsgálati eredmények 
pontosságáért, megbízhatóságáért és 
állandóságáért.

Or.de
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Módosítás 148
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
36 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az általa forgalomba hozott, harmonizált
műszaki specifikáció által szabályozott 
építési termék olyan, alkatrészekből álló 
rendszer, amelyet a gyártó a rendszer vagy 
a rendszer valamely alkatrészének 
szolgáltatója által adott pontos utasítások 
alapján szerel össze, és a szolgáltató már 
megvizsgálta a szóban forgó rendszert 
vagy annak alkatrészét egy vagy több 
alapvető jellemzője tekintetében a 
vonatkozó harmonizált műszaki 
specifikációnak megfelelően. Az említett 
feltételek teljesülése esetén a gyártó 
jogosult arra, hogy a teljesítőképességről 
részben vagy egészben a rendelkezésére 
bocsátott rendszer vagy alkatrész vizsgálati 
eredményeinek megfelelően nyilatkozzon.
A gyártó csak akkor használhatja fel más 
gyártó vagy rendszerszolgáltató vizsgálati 
eredményeit, ha erre engedélyt kapott az 
érintett gyártótól vagy 
rendszerszolgáltatótól, aki továbbra is felel 
a szóban forgó vizsgálati eredmények 
pontosságáért, megbízhatóságáért és 
állandóságáért.

c) az általa forgalomba hozott, harmonizált
szabvány által szabályozott építési termék 
olyan, alkatrészekből álló rendszer, 
amelyet a gyártó a rendszer vagy a 
rendszer valamely alkatrészének 
szolgáltatója által adott pontos utasítások 
alapján szerel össze, és a szolgáltató már 
megvizsgálta a szóban forgó rendszert 
vagy annak alkatrészét egy vagy több 
alapvető jellemzője tekintetében a 
vonatkozó harmonizált műszaki 
specifikációnak megfelelően. Az említett 
feltételek teljesülése esetén a gyártó 
jogosult arra, hogy a teljesítőképességről 
részben vagy egészben a rendelkezésére 
bocsátott rendszer vagy alkatrész vizsgálati 
eredményeinek megfelelően nyilatkozzon.
A gyártó csak akkor használhatja fel más 
gyártó vagy rendszerszolgáltató vizsgálati 
eredményeit, ha erre engedélyt kapott az 
érintett gyártótól vagy 
rendszerszolgáltatótól, aki továbbra is felel 
a szóban forgó vizsgálati eredmények 
pontosságáért, megbízhatóságáért és 
állandóságáért.

Or.en

Módosítás 149
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
36 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdésben említett építési 
termék olyan építésitermék-családba 
tartozik, amely tekintetében az V. 

(2) Ha az (1) bekezdésben említett építési 
termék olyan építésitermék-családba 
tartozik, amely tekintetében az V. 
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mellékletben leírt 1+. vagy 1. rendszert kell 
használni a teljesítőképesség 
állandóságának értékelésére és 
ellenőrzésére, az egyedi műszaki
dokumentációt egy, az V. mellékletben 
említettek szerinti bejelentett 
terméktanúsító szerv ellenőrzi.

mellékletben leírt 1+. vagy 1. rendszert kell 
használni a teljesítőképesség 
állandóságának értékelésére és 
ellenőrzésére, az (1) bekezdésben említett
dokumentációt egy, az V. mellékletben 
említettek szerinti bejelentett 
terméktanúsító szerv ellenőrzi.

Or.en

Indokolás

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.

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

A Tanács álláspontja
37 cikk 

A Tanács álláspontja Módosítás

37. cikk
Egyszerűsített eljárások 

mikrovállalkozások részére
törölve

A harmonizált szabvány által szabályozott 
építési termékeket gyártó 
mikrovállalkozások az V. mellékletben 
meghatározott 3. és 4. rendszer esetében a 
típusvizsgálat alapján történő 
terméktípus-meghatározás helyett az 
alkalmazandó harmonizált szabványban 
szereplő módszerektől eltérő módszereket 
is alkalmazhatnak. Ezek a gyártók 
továbbá a 3. rendszer hatálya alá tartozó 
építési termékeket kezelhetik a 4. 
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rendszerre érvényes rendelkezéseknek 
megfelelően. Az említett egyszerűsített 
eljárások alkalmazása esetén a gyártónak 
egyedi műszaki dokumentáció révén 
bizonyítania kell, hogy az építési termék 
megfelel az alkalmazandó 
követelményeknek.

Or.de

Indokolás

A javasolt törlés célja a tisztességes verseny biztosítása és a biztonsági kockázatok elkerülése. 
Az ezen záradék által lefedett termékek semmiképpen sem tekinthetők a 3–6. cikk által lefedett 
termékekkel azonosnak, ez a verseny torzulását okozná, esetlegesen nem biztonságos 
épületeket, és piacfelügyeleti problémákat eredményezne. A mikrovállalkozások szükségleteit 
az 5. cikk megfelelően figyelembe veszi.

Módosítás 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
37 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

A harmonizált szabvány által szabályozott 
építési termékeket gyártó 
mikrovállalkozások az V. mellékletben 
meghatározott 3. és 4. rendszer esetében a 
típusvizsgálat alapján történő 
terméktípus-meghatározás helyett az 
alkalmazandó harmonizált szabványban 
szereplő módszerektől eltérő módszereket 
is alkalmazhatnak. Ezek a gyártók 
továbbá a 3. rendszer hatálya alá tartozó 
építési termékeket kezelhetik a 4. 
rendszerre érvényes rendelkezéseknek 
megfelelően. Az említett egyszerűsített 
eljárások alkalmazása esetén a gyártónak 
egyedi műszaki dokumentáció révén 
bizonyítania kell, hogy az építési termék 
megfelel az alkalmazandó 
követelményeknek.

törölve

Or.pl
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Módosítás 152
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
37 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

A harmonizált szabvány által szabályozott 
építési termékeket gyártó 
mikrovállalkozások az V. mellékletben 
meghatározott 3. és 4. rendszer esetében a 
típusvizsgálat alapján történő terméktípus-
meghatározás helyett az alkalmazandó 
harmonizált szabványban szereplő 
módszerektől eltérő módszereket is 
alkalmazhatnak. Ezek a gyártók továbbá a 
3. rendszer hatálya alá tartozó építési 
termékeket kezelhetik a 4. rendszerre 
érvényes rendelkezéseknek megfelelően.
Az említett egyszerűsített eljárások 
alkalmazása esetén a gyártónak egyedi 
műszaki dokumentáció révén bizonyítania 
kell, hogy az építési termék megfelel az 
alkalmazandó követelményeknek.

A harmonizált szabvány által szabályozott 
építési termékeket gyártó 
mikrovállalkozások az V. mellékletben 
meghatározott 3. és 4. rendszer esetében a 
típusvizsgálat alapján történő terméktípus-
meghatározás helyett az alkalmazandó 
harmonizált szabványban szereplő 
módszerektől eltérő módszereket is 
alkalmazhatnak az abban foglalt 
feltételeknek megfelelően. Ezek a gyártók 
továbbá a 3. rendszer hatálya alá tartozó 
építési termékeket kezelhetik a 4. 
rendszerre érvényes rendelkezéseknek 
megfelelően. Az említett egyszerűsített 
eljárások alkalmazása esetén a gyártónak 
egyedi műszaki dokumentáció révén 
bizonyítania kell, hogy az építési termék 
megfelel az alkalmazandó 
követelményeknek, és bizonyítania kell, 
hogy az alkalmazott eljárások 
egyenértékűek a harmonizált műszaki 
specifikációkban előírt eljárásokkal.

Or.de

Indokolás

A Tanács közös álláspontjával kapcsolatban a Bizottság helyesen mutatott rá arra, hogy 
valamiféle inkoherencia érzékelhető az egyedi műszaki dokumentációról szóló rendelkezések 
megfogalmazásában. A módosítás célja az inkoherencia kiküszöbölése és annak biztosítása, 
hogy az egyedi műszaki dokumentációval ellátott termékek egyenértékűek legyenek más CE-
jelöléssel ellátott termékekkel.
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Módosítás 153
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
37 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

A harmonizált szabvány által szabályozott 
építési termékeket gyártó 
mikrovállalkozások az V. mellékletben 
meghatározott 3. és 4. rendszer esetében a 
típusvizsgálat alapján történő terméktípus-
meghatározás helyett az alkalmazandó 
harmonizált szabványban szereplő 
módszerektől eltérő módszereket is 
alkalmazhatnak. Ezek a gyártók továbbá a 
3. rendszer hatálya alá tartozó építési 
termékeket kezelhetik a 4. rendszerre 
érvényes rendelkezéseknek megfelelően.
Az említett egyszerűsített eljárások 
alkalmazása esetén a gyártónak egyedi 
műszaki dokumentáció révén bizonyítania 
kell, hogy az építési termék megfelel az 
alkalmazandó követelményeknek.

A harmonizált szabvány által szabályozott 
építési termékeket gyártó 
mikrovállalkozások az V. mellékletben 
meghatározott 3. és 4. rendszer esetében a 
típusvizsgálat alapján történő terméktípus-
meghatározás helyett az alkalmazandó 
harmonizált szabványban szereplő 
módszerektől eltérő módszereket is 
alkalmazhatnak. Ezek a gyártók továbbá a 
3. rendszer hatálya alá tartozó építési 
termékeket kezelhetik a 4. rendszerre 
érvényes rendelkezéseknek megfelelően.
Az említett egyszerűsített eljárások 
alkalmazása esetén a gyártónak megfelelő
dokumentáció révén bizonyítania kell, 
hogy e feltételek teljesülnek, és hogy az 
építési termék megfelel az alkalmazandó 
követelményeknek.

Or.en

Indokolás

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

A Tanács álláspontja
38 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az egyedi vagy rendelésre, nem 
szériagyártási folyamat keretében gyártott, 
egy adott megrendelésre előállított és 
egyetlen beazonosított építménybe 
beépített, harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termékek esetében az 
V. melléklet szerint alkalmazandó 
rendszer teljesítőképesség-értékelési részét 
a gyártó egyedi műszaki dokumentációval 
helyettesítheti, amely bizonyítja, hogy az 
adott termék megfelel az alkalmazandó 
követelményeknek.

törölve

Or.de

Indokolás

A javasolt törlés a kkv-knak a rendelet hatálya alá vonását tisztázza és a verseny torzulásának 
elkerülését célozza. A rendelkezést az 5. cikk már tartalmazza, azzal az egyetlen különbséggel, 
hogy az 5. cikknek megfelelő termékek nem kapnak CE-jelölést. A rendelet itt egy olyan 
záradékot tartalmaz, amely ellentétes a kialakult gyakorlattal, és amely túlzott terhet ró a 
vállalkozásokra mind a bürokrácia, mind pedig a szakértelem és a pénzügyi erőforrások 
igénybevétele szempontjából, anélkül, hogy bármilyen esetleges biztonsági előnyt jelentene.

Módosítás 155
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
38 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az egyedi vagy rendelésre, nem 
szériagyártási folyamat keretében gyártott, 
egy adott megrendelésre előállított és 
egyetlen beazonosított építménybe 
beépített, harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termékek esetében az 
V. melléklet szerint alkalmazandó rendszer 

(1) Az egyedi vagy rendelésre, nem 
szériagyártási folyamat keretében gyártott, 
egy adott megrendelésre előállított és 
egyetlen beazonosított építménybe 
beépített, harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termékek esetében az 
V. melléklet szerint alkalmazandó rendszer 
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teljesítőképesség-értékelési részét a gyártó 
egyedi műszaki dokumentációval 
helyettesítheti, amely bizonyítja, hogy az 
adott termék megfelel az alkalmazandó 
követelményeknek.

teljesítőképesség-értékelési részét a gyártó 
egyedi műszaki dokumentációval 
helyettesítheti, amely bizonyítja, hogy az 
adott termék megfelel az alkalmazandó 
követelményeknek, és hogy az alkalmazott 
eljárások egyenértékűek a harmonizált 
műszaki specifikációkban előírt 
eljárásokkal..

Or.de

Indokolás

A Tanács közös álláspontjával kapcsolatban a Bizottság helyesen mutatott rá arra, hogy 
valamiféle inkoherencia érzékelhető az egyedi műszaki dokumentációról szóló rendelkezések 
megfogalmazásában. A módosítás célja az inkoherencia kiküszöbölése és annak biztosítása, 
hogy az egyedi műszaki dokumentációval ellátott termékek egyenértékűek legyenek más CE-
jelöléssel ellátott termékekkel.

Módosítás 156
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
38 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az egyedi vagy rendelésre, nem 
szériagyártási folyamat keretében gyártott, 
egy adott megrendelésre előállított és 
egyetlen beazonosított építménybe 
beépített, harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termékek esetében az 
V. melléklet szerint alkalmazandó rendszer 
teljesítőképesség-értékelési részét a gyártó
egyedi műszaki dokumentációval 
helyettesítheti, amely bizonyítja, hogy az 
adott termék megfelel az alkalmazandó 
követelményeknek.

(1) Az egyedi vagy rendelésre, nem 
szériagyártási folyamat keretében gyártott, 
egy adott megrendelésre előállított és 
egyetlen beazonosított építménybe 
beépített, harmonizált szabvány által 
szabályozott építési termékek esetében az 
V. melléklet szerint alkalmazandó rendszer 
teljesítőképesség-értékelési részét a gyártó
megfelelő dokumentációval helyettesítheti, 
amely bizonyítja, hogy e feltételek 
teljesülnek, és hogy az adott termék 
megfelel az alkalmazandó 
követelményeknek.

Or.en

Indokolás

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.

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

A Tanács álláspontja
38 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdésben említett építési 
termék olyan építésitermék-családba 
tartozik, amely tekintetében az V. 
mellékletben leírt 1+. vagy 1. rendszert 
kell használni a teljesítőképesség 
állandóságának értékelésére és 
ellenőrzésére, az egyedi műszaki 
dokumentációt egy, az V. mellékletben 
említettek szerinti bejelentett 
terméktanúsító szerv ellenőrzi.

törölve

Or.de

Indokolás

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.
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Módosítás 158
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
38 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdésben említett építési 
termék olyan építésitermék-családba 
tartozik, amely tekintetében az V. 
mellékletben leírt 1+. vagy 1. rendszert kell 
használni a teljesítőképesség 
állandóságának értékelésére és 
ellenőrzésére, az egyedi műszaki
dokumentációt egy, az V. mellékletben 
említettek szerinti bejelentett 
terméktanúsító szerv ellenőrzi.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett építési 
termék olyan építésitermék-családba 
tartozik, amely tekintetében az V. 
mellékletben leírt 1+. vagy 1. rendszert kell 
használni a teljesítőképesség 
állandóságának értékelésére és 
ellenőrzésére, az (1) bekezdésben említett
dokumentációt egy, az V. mellékletben 
említettek szerinti bejelentett 
terméktanúsító szerv ellenőrzi.

Or.en

Indokolás

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.

Módosítás 159
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
56 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha valamelyik tagállam piacfelügyeleti 
hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. 
cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha 
elégséges indokuk van azt feltételezni, 
hogy egy olyan építési termék, amelyet 

Ha valamelyik tagállam piacfelügyeleti 
hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. 
cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha 
elégséges indokuk van azt feltételezni, 
hogy valamely építési termék nem felel 
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harmonizált szabvány szabályoz, illetve 
amelyre vonatkozóan európai műszaki 
értékelést adtak ki, nem felel meg a 
nyilatkozatban szereplő 
teljesítőképességnek és kockázatot jelent 
az építményekre vonatkozó, e rendeletben 
foglalt alapvető követelmények teljesülése 
szempontjából, akkor az érintett termékkel 
kapcsolatban az ebben a rendeletben 
meghatározott összes követelményre 
kiterjedő értékelést végeznek. Az érintett 
gazdasági szereplők minden szükséges 
módon együttműködnek a piacfelügyeleti 
hatóságokkal.

meg a nyilatkozatban szereplő 
teljesítőképességnek és/vagy kockázatot 
jelent az építményekre vonatkozó, e 
rendeletben foglalt alapvető 
követelmények teljesülése szempontjából, 
akkor az érintett termékkel kapcsolatban az 
ebben a rendeletben meghatározott összes 
követelményre kiterjedő értékelést 
végeznek. Az érintett gazdasági szereplők 
minden szükséges módon együttműködnek 
a piacfelügyeleti hatóságokkal.

Or.en

Indokolás

Ami a harmadik országokból importált építési termékeket illeti, rendkívül hasznos lenne a 
piacfelügyelet hatályának lehető legtágabb kiterjesztése annak érdekében, hogy bizonyos 
építési termékeket ne vonjanak ki a piacfelügyelet hatálya alól csak azért, mert a termék nem 
viseli a CE-jelölést.

Módosítás 160
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
56 cikk – 5 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a termék nem felel meg a nyilatkozatban 
szereplő teljesítőképességnek, és/vagy az
építményekre vonatkozó, e rendeletben 
foglalt alapvető követelmények 
teljesítésével kapcsolatos 
követelményeknek;

a) a termék nem felel meg a nyilatkozatban 
szereplő teljesítőképességnek, és/vagy az e 
rendeletben foglalt, az emberek 
egészségével és biztonságával vagy a 
közérdekek védelmével kapcsolatos 
követelményeknek;

Or.en

Indokolás

Annak nyomon követése, hogy az építményekre vonatkozó követelményeket betartsák, a kész 
építményeket értékelő tagállami rendszerek felelőssége és nem a piacfelügyeleté. A 
piacfelügyelet feladata, hogy az emberek egészségére és biztonságára, valamint a közérdek 
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védelmével kapcsolatos kérdésekre összpontosítson.

Módosítás 161
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
56 cikk – 5 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) hiányosságok jellemzik a harmonizált 
műszaki specifikációt, vagy az egyedi 
műszaki dokumentációt.

b) hiányosságok jellemzik a harmonizált 
műszaki specifikációt.

Or.en

Indokolás

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.

Módosítás 162
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
57 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha a nemzeti intézkedést indokoltnak 
ítélik, és az előírások építési termék általi 
megsértése az európai értékelési 
dokumentumnak vagy egyedi műszaki 
dokumentációnak az 56. cikk (5) 
bekezdésének b) pontjában említettek 
szerinti hiányosságainak tudható be, a 
Bizottság az építésügyi állandó bizottság 

Ha a nemzeti intézkedést indokoltnak 
ítélik, és az előírások építési termék általi 
megsértése az európai értékelési 
dokumentumnak az 56. cikk (5) 
bekezdésének b) pontjában említettek 
szerinti hiányosságainak tudható be, a 
Bizottság az építésügyi állandó bizottság 
elé terjeszti az ügyet, majd elfogadja a 
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elé terjeszti az ügyet, majd elfogadja a 
megfelelő intézkedéseket.

megfelelő intézkedéseket.

Or.en

Indokolás

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.

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

A Tanács álláspontja
60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

E rendelet céljainak – különösen az építési 
termékek forgalmazásával kapcsolatos 
korlátozások megszüntetésének és 
elkerülésének – elérése érdekében az alábbi 
kérdések tekintetében a 61. cikkel 
összhangban, valamint a 62. és 63. cikkben 
foglalt feltételeknek megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap:

E rendelet céljainak – különösen az építési 
termékek forgalmazásával kapcsolatos 
korlátozások megszüntetésének és 
elkerülésének – elérése érdekében az alábbi 
kérdések tekintetében a 61. cikkel 
összhangban, valamint a 62. és 63. cikkben 
foglalt feltételeknek megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap az alábbi 
kérdésekre, és a Bizottságnak a 64. 
cikkben meghatározott bizottsággal 
folytatott konzultációt követően kezelnie 
kell azokat:

Or.de

Indokolás

A módosítás célja minden lényeges szereplő bevonása a gyakorlati alkalmazhatóság javítása 
érdekében. A Bizottságnak eleget kell tennie e kötelezettségvállalásnak, és konzultálnia kell az 
állandó bizottsággal, mivel a tagállamok, a szabványügyi szervezetek, a műszaki értékelést 
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végző szervek szervezete és a kereskedelmi szervezetek bevonása nélkül nem várhatók 
kifogástalan és a gyakorlatban is megfelelő eredmények.

Módosítás 164
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

E rendelet céljainak – különösen az építési 
termékek forgalmazásával kapcsolatos 
korlátozások megszüntetésének és 
elkerülésének – elérése érdekében az alábbi 
kérdések tekintetében a 61. cikkel 
összhangban, valamint a 62. és 63. cikkben 
foglalt feltételeknek megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap:

E rendelet céljainak – különösen az építési 
termékek forgalmazásával kapcsolatos 
korlátozások megszüntetésének és 
elkerülésének – elérése érdekében az alábbi 
kérdések tekintetében a 61. cikkel 
összhangban, valamint a 62. és 63. cikkben 
foglalt feltételeknek megfelelően és a 64. 
cikk szerinti bizottsággal folytatott 
konzultációt követően a Bizottság 
felhatalmazást kap:

Or.en

Módosítás 165
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
60 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) építésitermék-családok tekintetében 
azon alapvető jellemzők és küszöbszintek 
meghatározására, amelyekre vonatkozóan a 
gyártó a 3–6. cikkel összhangban, a termék 
rendeltetésével összefüggésben, szintek és 
osztályok meghatározásával nyilatkozatot 
tesz a gyártó termékének forgalomba 
hozatalakor;

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

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

A Tanács álláspontja
I melléklet – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Az építményeknek mind egészükben, mind 
különálló részeikben meg kell felelniük a 
rendeltetésük szerinti használatnak. Az 
építmények szokásos karbantartás mellett 
gazdaságilag ésszerű élettartamon át 
teljesítik ezeket az építményekre 
vonatkozó alapvető követelményeket.

Az építményeknek mind egészükben, mind 
különálló részeikben meg kell felelniük a 
rendeltetésük szerinti használatnak. Az 
építmények szokásos karbantartás mellett 
gazdaságilag ésszerű élettartamon át 
teljesítik ezeket az építményekre 
vonatkozó alapvető követelményeket. A fő 
termékjellemzőket és a termék 
teljesítőképességét megállapító 
módszereket és kritériumokat az ebben a 
mellékletben meghatározott alapvető 
követelményekre való hivatkozással a 
műszaki specifikációkon belül kell 
meghatározni.
Ahol csak lehetséges harmonizált európai 
szabályokat (pl. „Eurocode”-okat) kell 
alkalmazni annak bizonyítására, hogy az 
alapvető követelmények teljesülnek.

Or.de

Indokolás

A tanácsi javaslat csak részben éri el a célul kitűzött harmonizációt. Az I. mellékletnek való 
megfelelés bizonyítására vonatkozó teljes európai szabványosított szabályok hiányában 
jelenleg az ehhez szükséges termékjellemzőket és a termék teljesítőképességét a megfelelőség 
bizonyítására vonatkozó nemzeti szabályokból kell levezetni. Emiatt az építési termékek 
gyártóinak számos nemzeti paramétert és jellemzőt kell figyelembe venniük. Ezért a 
rendeleten belül szerephez kell juttatni a már létező Eurocode-okat.

Módosítás 167
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
I melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – d pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás

d) veszélyes anyagok kibocsátása talaj-
vagy tengervízbe vagy a talajba;

d) veszélyes anyagok kibocsátása
talajvízbe, tavakba, patakokba, folyókba,
tengervízbe vagy a talajba;

Or.en

Módosítás 168
Eija-Riitta Korhola

A Tanács álláspontja
I melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – d pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

d) veszélyes anyagok kibocsátása talaj-
vagy tengervízbe vagy a talajba;

d) veszélyes anyagok kibocsátása
talajvízbe, tavakba, folyórendszerekbe,
tengervízbe vagy a talajba;

Or.en

Módosítás 169
Andreas Schwab

A Tanács álláspontja
I melléklet – 7 rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

7. A természeti erőforrások fenntartható 
használata

7. A természeti erőforrások fenntartható 
használata az építési munkák során

Or.en

Indokolás

A félreértések elkerülése végett az építés témakörét bele kell foglalni a címbe.
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Módosítás 170
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
I melléklet – 7 rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

7. A természeti erőforrások fenntartható 
használata

7. A természeti erőforrások fenntartható 
használata az építési munkák és a 
közbeszerzéssel megvalósuló építési 
munkák során

Or.en

Módosítás 171
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
I melléklet – 7 rész – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

Az építményeket úgy kell megtervezni, 
kivitelezni és lebontani, hogy a természeti 
erőforrások fenntartható használata és a 
következők biztosítottak legyenek:

Az építményeket úgy kell megtervezni, 
kivitelezni és lebontani, hogy a természeti 
erőforrások fenntartható használata és
különösen a következők biztosítottak 
legyenek:

Or.en

Módosítás 172
Eija-Riitta Korhola

A Tanács álláspontja
I melléklet – 7 rész – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

Az építményeket úgy kell megtervezni, 
kivitelezni és lebontani, hogy a természeti 
erőforrások fenntartható használata és a 
következők biztosítottak legyenek:

Az építményeket úgy kell tervezni, 
megvalósítani és lebontani, hogy azok 
életciklusa során a természeti erőforrások 
fenntartható használata és a következők 
biztosítottak legyenek:

Or.en
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Indokolás

Az építőipar használja fel Európában a nyersanyagok 50%-át és termeli az Európában 
keletkező hulladékmennyiség 40%-át. Tekintettel a „természeti erőforrások fenntartható 
használatára” irányuló – a természeti erőforrások fenntartható használatára vonatkozó 
tematikus stratégiában meghatározott (COM 2005/670) – uniós szakpolitikai irányra, 
biztosítani kell, hogy az építőipari termékekre vonatkozó környezetvédelmi 
terméknyilatkozatok tartalmazzák azokat az információkat, amelyek fontosak az életciklus 
során a természeti erőforrások fenntartható használatával kapcsolatos fő uniós célok 
szempontjából.

Módosítás 173
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
I melléklet – 7 rész – 1 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az építmények, a felhasznált anyagok és 
részek bontás után újrahasznosíthatók;

a) az építmények, a felhasznált anyagok és 
részek bontás után újra felhasználhatók 
vagy újrahasznosíthatók;

Or.en

Módosítás 174
Eija-Riitta Korhola

A Tanács álláspontja
I melléklet – 7 rész – 1 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Az építési termékekre vonatkozó 
környezetvédelmi információknak 
legalább az alábbiakat kell magukban 
foglalniuk:
a) a természeti erőforrások felhasználása 
(beleértve a nem megújuló és a megújuló 
anyagok és energiák közötti 
különbségtételt);
b) a környezeti következmények; valamint
c) a keletkezett hulladék.
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Or.en

Indokolás

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.

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

A Tanács álláspontja
II melléklet – 5 rész – cím 

A Tanács álláspontja Módosítás

5. A Bizottság részvétele 5. A Bizottság és a gyártó részvétele

Or.de

Indokolás

A gyártók részvételét is lehetővé kell tenni.

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

A Tanács álláspontja
II melléklet – 5 rész – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság egy képviselője 
megfigyelőként részt vehet a 
munkaprogram végrehajtásának 

A Bizottság egy képviselője és a gyártó 
egy képviselője megfigyelőként részt vehet 
a munkaprogram végrehajtásának 
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valamennyi fázisában. valamennyi fázisában.

Or.de

Indokolás

A gyártók részvételét is lehetővé kell tenni.

Módosítás 177
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
II melléklet – 7 rész – 1 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) egy példányt elküld a Bizottságnak. c) a bizottsággal a 64. cikknek 
megfelelően folytatott konzultációt 
követően egy példányt elküld a 
Bizottságnak.

Or.en

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

A Tanács álláspontja
II melléklet – 7 rész – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha a Bizottság az átvételtől számított 
tizenöt munkanapon belül az európai 
értékelési dokumentum tervezetével
kapcsolatban kifogást juttat el a műszaki 
értékelést végző szervezetek szervezetéhez, 
akkor ez utóbbi a bizottsági kifogásoknak 
megfelelően módosítja a dokumentumot, 
majd pedig az elfogadott európai értékelési 
dokumentum egy-egy példányát elküldi a 
gyártónak és a Bizottságnak.

Ha a Bizottság az átvételtől számított 
tizenöt munkanapon belül az európai 
értékelési dokumentum másolatával
kapcsolatban kifogást juttat el a műszaki 
értékelést végző szervezetek szervezetéhez, 
akkor ez utóbbi megvizsgálja az 
észrevételeket, majd pedig az elfogadott 
európai értékelési dokumentum egy-egy 
példányát – az adott esetnek megfelelően 
módosított formában vagy módosítások 
nélkül – elküldi a gyártónak és a 
Bizottságnak

Or.de
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Indokolás

A megfogalmazás félrevezető, mivel a tervezetet a b) pontban már elfogadták, ezért az többé 
már nem tervezet. Ezenkívül a Bizottságnak biztosítani szándékozott befolyás, amely 
nyilvánvalóan minden esetben módosításokat eredményez, nem fogadható el ebben a 
formában.

Módosítás 179
Heide Rühle

A Tanács álláspontja
III melléklet – 7 rész – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha a Bizottság az átvételtől számított 
tizenöt munkanapon belül az európai 
értékelési dokumentum tervezetével 
kapcsolatban kifogást juttat el a műszaki 
értékelést végző szervezetek szervezetéhez, 
akkor ez utóbbi a bizottsági kifogásoknak 
megfelelően módosítja a dokumentumot, 
majd pedig az elfogadott európai értékelési 
dokumentum egy-egy példányát elküldi a 
gyártónak és a Bizottságnak.

Ha a Bizottság az átvételtől számított 
tizenöt munkanapon belül az európai 
értékelési dokumentum tervezetével 
kapcsolatban kifogást juttat el a műszaki 
értékelést végző szervezetek szervezetéhez, 
akkor ez utóbbi ezen észrevételek 
figyelembevételével ismételten megvitatja
a szóban forgó dokumentumot, majd pedig 
az elfogadott európai értékelési 
dokumentum egy-egy példányát elküldi a 
gyártónak és a Bizottságnak.

Or.en

Módosítás 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

A Tanács álláspontja
III melléklet – cím

A Tanács álláspontja Módosítás

................... sz .teljesítőképességről szóló 
nyilatkozat

törölve

Or.de

Indokolás

Nem tisztázott, hogy az 1. pontban hivatkozott azonosító kódon felül miért van szükség még 
egy számra.
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Módosítás 181
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
III melléklet – 3 pont – a alpont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a megfelelő harmonizált szabvány 
hivatkozása és dátuma, illetve adott 
esetben a használt egyedi műszaki
dokumentáció hivatkozási száma;

a) a megfelelő harmonizált szabvány 
hivatkozása és dátuma, illetve adott 
esetben a 36–38. cikkben meghatározott 
célok érdekében használt dokumentáció 
hivatkozási száma;

Or.en

Indokolás

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.

Módosítás 182
Mitro Repo

A Tanács álláspontja
III melléklet – 3 pont – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben a 37. és 38. cikknek 
megfelelően egyedi műszaki 
dokumentáció alkalmazására került sor, a 
termék által teljesített követelmények:

Amennyiben a 37. vagy a 38. cikk
alkalmazására került sor, a termék által 
teljesített követelmények:

Or.en



AM\835714HU.doc 79/79 PE450.931v01-00

HU

Indokolás

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.

Módosítás 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1.1 cikk – b pont – iv alpont 

A Tanács álláspontja Módosítás

iv. az uniós piacon való fogalomba
hozatalt megelőzően vett minták 
szúrópróbaszerű vizsgálata.

iv. a termék uniós piacon való forgalomba
hozatalát követően vett minták 
szúrópróbaszerű vizsgálatát biztosító 
megállapodás a gyártóval.

Or.pl

Indokolás

A termék forgalomba hozatalt megelőző szúrópróbaszerű vizsgálatának nincs értelme, mivel 
abban a szakaszban már végeztek típusvizsgálatot (amely a szúrópróbaszerű vizsgálatnál 
átfogóbb), sőt, a mintákat a forgalomba hozatalt megelőző szúrópróbaszerű vizsgálathoz a 
gyártó biztosítaná, aki minden valószínűség szerint a nyilatkozatban foglalt 
teljesítőképességnek megfelelő terméket bocsátana rendelkezésre. A szúrópróbaszerű 
vizsgálatot a már forgalomba hozott termékeken kell elvégezni.


