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Pakeitimas 50
Cristian Silviu Buşoi

Tarybos pozicija
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(5) Kai taikytina, nuostatomis dėl statybos 
produkto naudojimo valstybėje narėje, 
kuriomis siekiama įvykdyti esminius 
statinių reikalavimus, apibrėžiamos 
esminės charakteristikos, kurių 
eksploatacinės savybės turėtų būti 
deklaruojamos. 

(5) Kai taikytina, nuostatomis dėl statybos 
produkto naudojimo būdų valstybėje 
narėje, kuriomis siekiama įvykdyti 
esminius statinių reikalavimus, 
apibrėžiamos esminės charakteristikos, 
kurių eksploatacinės savybės turėtų būti 
deklaruojamos. 

Or.en

Pagrindimas

Pagal šiame sektoriuje galiojančias taisykles ir atsižvelgiant į tekste apibrėžtas nuostatas šiuo 
atveju taip pat reikia paminėti „naudojimo būdus“.

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

Tarybos pozicija
8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(8a) Šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas rangovų veiklai. Statybos yra 
paslauga, o ne gamintojo produkto 
pateikimas į rinką. Pavieniais atvejais 
statybų veikla apima ir atskirai arba pagal 
individualų užsakymą pagamintas statinio 
sudedamąsias dalis, kurias vėliau 
rangovas įmontuoja į statinį.

Or.de

Pagrindimas

Naujuoju reglamentu reikėtų galutinai patikslinti, kad jis netaikomas rangovams,
statybvietėje ar už jos ribų iš anksto gaminantiems atskiras konstrukcines dalis. Šiuo 
reglamentu nustatomos statybos produktų pateikimo į rinką arba tiekimo rinkai sąlygos. 
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Statybos produktų įmontavimas į statinius neįeina į reglamento taikymo sritį.

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

Tarybos pozicija
15 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(15) Ribiniai lygiai, kuriuos pagal šį 
reglamentą nustato Komisija, turėtų būti 
esminių charakteristikų visuotinai 
pripažintos vertės, taikomos tam tikram 
statybos produktui, atsižvelgiant į 
valstybių narių nuostatas.

(15) Tam tikro statybos produkto esminių 
charakteristikų ribiniais lygiais, kuriuos 
pagal šį reglamentą nustato Komisija, 
turėtų būti užtikrinama aukšto lygio 
apsauga, kaip numatyta SESV 
114 straipsnyje.

Or.de

Pagrindimas

Ribiniai lygiai gali būti nustatomi dėl techninių ar reguliavimo priežasčių 
(žr. 16 konstatuojamąją dalį). Jei jie nustatomi dėl reguliavimo priežasčių, tai tuo siekiama 
apsaugos 114 straipsnyje išvardytose visuotinės gerovės srityse – sveikatos, saugos, aplinkos 
apsaugos ir vartotojų apsaugos. Todėl jie nustatomi ne „bendro pripažinimo“ pagrindu, o 
siekiant aukšto lygio apsaugos, kaip nustatyta 114 straipsnyje.

Pakeitimas 53
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
24 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(24) Būtų naudinga, jeigu į eksploatacinių 
savybių deklaraciją būtų įtraukta 
informacija apie pavojingas medžiagas 
produkto sudėtyje, kad būtų pagerintos 
galimybės tvariai statybai ir sudarytos 
palankesnės sąlygos aplinkai 
nekenksmingų produktų kūrimui. Šis 
reglamentas nedaro poveikio valstybių 
narių teisėms ir pareigoms pagal kitas 
Sąjungos teisės priemones, kurios gali būti 

(24) Į eksploatacinių savybių deklaraciją
galėtų būti įtraukta informacija apie 
pavojingas medžiagas produkto sudėtyje, 
kad būtų pagerintos galimybės tvariai 
statybai ir sudarytos palankesnės sąlygos 
aplinkai nekenksmingų produktų kūrimui.
Šis reglamentas nedaro poveikio valstybių 
narių teisėms ir pareigoms pagal kitas 
Sąjungos teisės priemones, kurios gali būti 
taikomos pavojingų medžiagų srityje, visų 
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taikomos pavojingų medžiagų srityje, visų 
pirma 1998 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB 
dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką7, 
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus8, 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), 
įsteigiantį Europos cheminių medžiagų 
agentūrą9, 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/98/EB dėl atliekų10 ir 2008 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo11. 

pirma 1998 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB 
dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką7, 
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus8, 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), 
įsteigiantį Europos cheminių medžiagų 
agentūrą9, 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/98/EB dėl atliekų10 ir 2008 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo11.

Or.en

Pakeitimas 54
Heide Rühle

Tarybos pozicija
24 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(24a) Eksploatacinių savybių deklaracijos 
gali būti numeruojamos pagal produkto 
tipo referencinį numerį.

Or.en

Pakeitimas 55
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
31 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(31) CE ženklas turėtų būti vienintelis (31) CE ženklas turėtų būti vienintelis 



PE450.931v01-00 6/77 AM\835714LT.doc

LT

ženklas, patvirtinantis statybos produkto 
atitiktį deklaruotoms eksploatacinėms 
savybėms ir taikomiems reikalavimams, 
susijusiems su Sąjungos derinimo teisės 
aktais. Vis dėlto gali būti naudojami ir kiti 
ženklai su sąlyga, kad jie padės pagerinti 
statybos produktų naudotojų apsaugą ir kad 
jiems netaikomi Sąjungos derinimo teisės 
aktai. 

ženklas, patvirtinantis statybos produkto 
atitiktį deklaruotoms eksploatacinėms 
savybėms ir taikomiems reikalavimams, 
susijusiems su Sąjungos derinimo teisės 
aktais. Vis dėlto gali būti naudojami ir kiti 
ženklai su sąlyga, kad jie padės pagerinti 
statybos produktų naudotojų apsaugą ir kad 
jiems netaikomi Sąjungos derinimo teisės 
aktai. Dėl šių kitų ženklų CE ženklu jau 
paženklintiems produktams, iš kurių 
sudarytas galutinis produktas, kuriam 
prašoma savanoriškai naudoti papildomą 
ženklinimą, negali būti reikalaujama 
jokių papildomų sertifikatų.

Or.en

Pagrindimas

Šis išaiškinimas reikalingas siekiant užtikrinti, kad CE ženklas būtų svarbesnis už kitus 
ženklus.

Pakeitimas 56
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
34 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(34) Gamintojai gali naudoti supaprastintas 
procedūras, naudodami dokumentus, kurių 
formatą jie gali pasirinkti savo nuožiūra, ir 
pagal atitinkamame darniajame standarte
nustatytas sąlygas.

(34) Gamintojai gali naudoti supaprastintas 
procedūras, naudodami dokumentus, kurių 
formatą tam tikrais atvejais jie gali 
pasirinkti savo nuožiūra, ir pagal 
atitinkamose darniosiose techninėse 
specifikacijose nustatytas sąlygas.

Or.en

Pagrindimas

Supaprastintos procedūros (VI skyrius) yra susijusios tiek su darniųjų techninių specifikacijų 
(žr. 36 straipsnio 1 dalies a ir c punktus), tiek ir su darniųjų standartų (36 straipsnio 1 dalies 
b punktas, 37 ir 38 straipsniai) nuostatomis; be to, ne visiems standartams šios 
konstatuojamosios dalies prasme yra arba buvo apibrėžtos „sąlygos“.
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Pakeitimas 57
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
36 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(36a) „Neserijinės gamybos proceso“, 
susijusio su skirtingais statybos 
produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas, aiškinamąjį apibrėžimą 
turėtų apibrėžti atitinkami CEN 
techniniai komitetai.

Or.en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad CE ženklinimo reikalavimų išimtimis nebūtų piktnaudžiaujama, dėl ko 
būtų dirbtinai padalyta vidaus rinka, turėtų būti pradėta vartoti konkreti „neserijinės 
gamybos proceso“ apibrėžtis. Atsižvelgiant į didelį statybos produktų skaičių, šiuos 
aiškinamuosius apibrėžimus turėtų apibrėžti atitinkami CEN techniniai komitetai.

Pakeitimas 58
Heide Rühle

Tarybos pozicija
36 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(36a) „Neserijinės gamybos proceso“, 
susijusio su skirtingais statybos 
produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas, aiškinamąjį apibrėžimą 
turėtų apibrėžti atitinkami CEN 
techniniai komitetai. 

Or.en
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Pakeitimas 59
Eija-Riitta Korhola

Tarybos pozicija
36 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(36a) „Neserijinės gamybos proceso“, 
susijusio su skirtingais statybos 
produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas, aiškinamąjį apibrėžimą 
turėtų apibrėžti atitinkami CEN 
techniniai komitetai. 

Or.en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad CE ženklinimo reikalavimų išimtimis nebūtų piktnaudžiaujama, dėl ko 
būtų dirbtinai padalyta vidaus rinka, turėtų būti pradėta vartoti konkreti „neserijinės 
gamybos proceso“ apibrėžtis. Atsižvelgiant į didelį statybos produktų skaičių, šiuos 
aiškinamuosius apibrėžimus turėtų apibrėžti atitinkami CEN techniniai komitetai, kurie gali 
atsižvelgti į skirtingų statybos produktų ypatumus.

Pakeitimas 60
Cristian Silviu Buşoi

Tarybos pozicija
37 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(37) Visi ekonominės veiklos vykdytojai, 
dalyvaujantys tiekimo ir platinimo 
grandinėje, turėtų imtis atitinkamų 
priemonių, kad pateiktų į rinką ar tiektų 
rinkai tik tokius statybos produktus, kurie 
atitinka šio reglamento reikalavimus, 
kuriais siekiama užtikrinti statybos 
produktų eksploatacines savybes ir 
įvykdyti esminius statinių reikalavimus. 
Visų pirma statybos produktų 
importuotojai ir platintojai turėtų žinoti 
esmines charakteristikas, kurių atžvilgiu 
Sąjungos rinkoje egzistuoja nuostatos, ir 
specifinius reikalavimus valstybėse narėse, 

(37) Visi ekonominės veiklos vykdytojai, 
dalyvaujantys tiekimo ir platinimo 
grandinėje, turėtų imtis atitinkamų 
priemonių, kad pateiktų į rinką ar tiektų 
rinkai tik tokius statybos produktus, kurie 
atitinka šio reglamento reikalavimus, 
kuriais siekiama užtikrinti statybos 
produktų eksploatacines savybes ir 
įvykdyti esminius statinių reikalavimus. 
Visų pirma statybos produktų 
importuotojai ir platintojai turėtų žinoti 
esmines charakteristikas, kurių atžvilgiu 
Sąjungos rinkoje egzistuoja nuostatos, ir 
specifinius reikalavimus valstybėse narėse, 
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susijusius su esminiais statinių 
reikalavimais, bei turėtų naudoti šias žinias 
vykdydami savo komercinius sandorius.

susijusius su esminiais statinių 
reikalavimais, bei turėtų naudoti šias žinias 
vykdydami savo komercinius sandorius, 
siekdami sumažinti nenumatytų 
neatitikimų su statybos produktų 
eksploatacinių savybių deklaracija atvejų 
skaičių ir sumažinti materialinius 
nuostolius. 

Or.en

Pagrindimas

Ši nuostata leidžia imtis prevencinių priemonių ekonominės veiklos vykdytojų lygmenimis, 
siekiant, kiek įmanoma, išvengti neatitikčių atsiradimo, taip pat imtis priemonių rinkos 
priežiūros lygmeniu. Veikdami kaip atsakingi juridiniai asmenys, ekonominės veiklos 
vykdytojai išvengs nuostolių, susijusių su bet kokios rūšies jų komerciniais sandoriais, ir ypač 
padės MVĮ patenkinti reikalavimus ir gauti naudos.

Pakeitimas 61
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
46 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(46a) Šiuo atžvilgiu Komisija atitinkamą 
dieną turėtų priimti deleguotą teisės aktą, 
apibrėžiantį interneto svetainės, kurioje 
būtų pateiktos eksploatacinių savybių 
deklaracijos, naudojimo sąlygas. Tuo 
tarpu interneto svetaines turėtų būti leista 
toliau naudoti remiantis dabar galiojančia 
tvarka.

Or.en

Pagrindimas

Galimybė skelbti eksploatacinių savybių deklaracijų turinį interneto svetainėje jau naudojama 
daugelyje pramonės šakų. Neturėdami šios galimybės, gamintojai turėtų prie kiekvienos 
parduodamos prekės pridėti atskirą dokumentą, o tai reiškia papildomą naštą ir išlaidas, 
negaunant jokios pridėtinės vertės. Už deleguoto teisės akto terminas turėtų būti nustatytas 
konsultuojantis su Parlamentu.
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Pakeitimas 62
Heide Rühle

Tarybos pozicija
46 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(46a) Šiuo atžvilgiu Komisija atitinkamą 
dieną turėtų priimti deleguotą teisės aktą, 
apibrėžiantį interneto svetainės, kurioje 
būtų pateiktos eksploatacinių savybių 
deklaracijos, naudojimo sąlygas. Tuo 
tarpu interneto svetaines turėtų būti leista 
toliau naudoti remiantis dabar galiojančia 
tvarka. 

Or.en

Pakeitimas 63
Heide Rühle

Tarybos pozicija
49 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(49a) Medžiagų išsaugojimas 
pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui 
po griovimo – labai svarbus dalykas 
siekiant ES klimato apsaugos tikslų, todėl 
kiekviena valstybė narė turėtų parengti 
veiksmų planą, kuriame būtų detaliai 
apibrėžta, kaip ji padės skatinti 
pakartotinį medžiagų naudojimą ar 
perdirbimą statybos pramonėje. 

Or.en

Pakeitimas 64
Eija-Riitta Korhola

Tarybos pozicija
50 konstatuojamoji dalis 
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(50) Atliekant tvaraus išteklių naudojimo ir 
statinių poveikio aplinkai vertinimą, turėtų 
būti naudojamos aplinkosauginės produkto 
deklaracijos, jei tokios yra.

(50) Atliekant tvaraus gamtos išteklių 
naudojimo ir statinių poveikio aplinkai 
vertinimą, turėtų būti naudojamos 
standartizuotos Europos aplinkosauginės 
produkto deklaracijos, jei tokios yra. 
Siekiant 2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos 
komunikate „Teminė strategija dėl 
tvaraus gamtinių išteklių naudojimo“ 
apibrėžto pagrindinio tikslo, 
aplinkosauginėse produkto deklaracijose 
turėtų būti pateikta bent jau ši 
aplinkosaugos informacija:
– gamtinių išteklių naudojimas (įskaitant 
atskirus duomenis apie 
neatsinaujinančias ir atsinaujinančias 
žaliavas ir energiją);
– daromas poveikis aplinkai; ir 
– susidarančios atliekos.

Or.en

Pagrindimas

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), and considering that konstatuojamoji dalis 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 konstatuojamoji dalis 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.

Pakeitimas 65
Heide Rühle

Tarybos pozicija
50 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(50a) Jei įmanoma, turėtų būti parengtos 
suderintos Europos taisyklės dėl 
pagrindinių reikalavimų įvertinimo pagal 
I priedą. Be to, Komisija turėtų 
persvarstyti esamus pagrindinių 
reikalavimų, išdėstytų pagal šį reglamentą 
I priedo 1–6 dalyse, aiškinamuosius 
dokumentus. Turėtų būti parengtas 
papildomas aiškinamasis dokumentas, 
siekiant išsamiai apibrėžti pagrindinį 
reikalavimą, išdėstytą I priedo 7 dalyje. Be 
to, šiuo pagrindu CEN turėtų būti suteikti 
atitunkami įgaliojimai.

Or.en

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

Tarybos pozicija
50 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(50a) Jei tik įmanoma, turėtų būti 
nustatomos Europos Sąjungoje vienodos 
taisyklės, kuriomis būtų galima įrodyti, 
kad statinys atitinka esminius 
reikalavimus, kaip numatyta I priede.

Or.de

Pagrindimas

Šitaip papildyti taisykles siūloma atsižvelgiant į derinimą, kaip bendrą šio reglamento tikslą. 
Šis papildymas būtinas siekiant užkirsti kelią pavojui, kad derinimas gali susilpnėti.

Pakeitimas 67
Heide Rühle

Tarybos pozicija
1 straipsnio pirma pastraipa
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Šiuo reglamentu, nustatant su statybos 
produktų esminėmis charakteristikomis 
susijusių eksploatacinių savybių išreiškimo 
ir šių produktų ženklinimo CE ženklu 
suderintas taisykles, nustatomos statybos 
produktų pateikimo į rinką arba tiekimo 
rinkai sąlygos.

Šiuo reglamentu, nustatant su statybos 
produktų esminėmis charakteristikomis 
susijusių eksploatacinių savybių išreiškimo 
ir šių produktų ženklinimo CE ženklu 
suderintas taisykles, nustatomos statybos 
produktų pateikimo į rinką arba tiekimo 
rinkai sąlygos.

Tais atvejais, kai statybos produktų 
pagrindinės savybės, susijusios su 
esminiais statinių reikalavimais, 
nurodytais I priede, visiškai arba iš dalies 
apibrėžtos kituose Sąjungos teisės 
aktuose, šio reglamento nuostatos nuo 
kito teisės akto įgyvendinimo datos 
netaikomos atitinkamo statybos produkto 
atitinkamoms savybėms.

Or.en

Pakeitimas 68
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. statybos produktas – produktas arba 
komplektas, kuris gaminamas ir 
pateikiamas į rinką, kad būtų nuolat 
įmontuotas į statinį arba jo dalis taip, kad jį 
išmontavus pasikeistų statinio 
eksploatacinės savybės, susijusios su 
esminiais statinių reikalavimais;

1. statybos produktas – produktas arba 
komplektas, kuris gaminamas ir 
pateikiamas į rinką, kad būtų nuolat 
įmontuotas į statinį arba jo dalis ir dėl 
kurio eksploatacinių savybių pasikeistų 
statinio eksploatacinės savybės, susijusios 
su esminiais statinių reikalavimais; 

Or.en

Pagrindimas

Kalbos pakeitimas.
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Pakeitimas 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 pastraipos 11 a punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

11a. „naujoviškas produktas“ – tai naujas 
ir (arba) atnaujintas materialinis, 
techninis, technologinis sprendimas, 
kuriam nenustatytas darnusis standartas;

Or.pl

Pagrindimas

Europos techninį įvertinimą reikia taikyti tik naujiems ir (arba) atnaujintiems produktams.

Pakeitimas 70
Mitro Repo

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

15. specifiniai techniniai dokumentai –
dokumentai, įrodantys, kad taikytinos 
eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimo ir tikrinimo sistemos metodai 
buvo pakeisti kitais metodais, su sąlyga, 
kad panaudojus tuos kitus metodus gauti 
rezultatai atitinka rezultatus, gautus 
panaudojus atitinkamo darniojo standarto 
bandymų metodus;

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass 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.

Pakeitimas 71
Lara Comi

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

15. specifiniai techniniai dokumentai –
dokumentai, įrodantys, kad taikytinos 
eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimo ir tikrinimo sistemos metodai 
buvo pakeisti kitais metodais, su sąlyga, 
kad panaudojus tuos kitus metodus gauti 
rezultatai atitinka rezultatus, gautus 
panaudojus atitinkamo darniojo standarto 
bandymų metodus; 

15. specifiniai techniniai dokumentai –
dokumentai, įrodantys, kad gamintojas 
įvykdė tam tikras sąlygas ir kad, siekiant 
patenkinti šias sąlygas, buvo taikomos 
tam tikros procedūros;

Or.en

Pakeitimas 72
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

15. specifiniai techniniai dokumentai –
dokumentai, įrodantys, kad taikytinos 
eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimo ir tikrinimo sistemos metodai 
buvo pakeisti kitais metodais, su sąlyga, 
kad panaudojus tuos kitus metodus gauti 
rezultatai atitinka rezultatus, gautus 
panaudojus atitinkamo darniojo standarto 
bandymų metodus; 

15. specifiniai techniniai dokumentai –
dokumentai, įrodantys, kad gamintojas 
įvykdė tam tikras sąlygas ir kad, siekiant 
patenkinti šias sąlygas, buvo taikomos 
tam tikros procedūros;

Or.en
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Pagrindimas

Šis apibrėžtis turi būti patikslinta, siekiant, kad ji būtų suderintas su susijusių 
konstatuojamųjų dalių ir 36–38 straipsnių dėl supaprastintų procedūrų ir dėl STD naudojimo 
nuostatomis. Be abejo, siekiant, kad STD būtų naudingas ir taikytinas, jo apibrėžtis turi būti 
kuo platesnė, pritaikyta keliems naudojimo būdams, taip pat atvejams, su kuriais gali 
susidurti gamintojas, rengdamas STD.

Pakeitimas 73
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
2 straipsnio 15 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

15. specifiniai techniniai dokumentai –
dokumentai, įrodantys, kad taikytinos 
eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimo ir tikrinimo sistemos metodai 
buvo pakeisti kitais metodais, su sąlyga, 
kad panaudojus tuos kitus metodus gauti 
rezultatai atitinka rezultatus, gautus 
panaudojus atitinkamo darniojo standarto 
bandymų metodus;

15. specifiniai techniniai dokumentai –
dokumentai, įrodantys, kuriais kitais 
metodais pakeisti darniosiose techninėse 
specifikacijose nustatyti taikytinos 
eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimo ir tikrinimo sistemos metodai;

Or.de

Pagrindimas

Komisija savo nuomonėje dėl Tarybos bendrosios pozicijos pagrįstai nurodė tam tikrą 
nenuoseklumą dėl specifinių techninių dokumentų. Šiuo pakeitimu siekiama pašalinti šį 
nenuoseklumą ir užtikrinti, kad pagal specifinius techninius dokumentus deklaruoti produktai 
yra lygiaverčiai įprastai CE ženklu ženklinamiems produktams.

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

Tarybos pozicija
4 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Kai statybos produktui taikomas 
darnusis standartas arba kai dėl to produkto 

1. Kai statybos produktui taikomas 
darnusis standartas arba kai dėl to produkto 
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išduotas Europos techninis įvertinimas, 
gamintojas, pateikdamas tokį produktą į 
rinką, parengia jo eksploatacinių savybių 
deklaraciją.

išduotas Europos vertinimo dokumentas, 
gamintojas, pateikdamas tokį produktą į 
rinką, parengia jo eksploatacinių savybių 
deklaraciją.

Or.de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti techninės taisyklės skaidrumą ir pagerinti jos techninį 
įvykdomumą.

Pakeitimas 75
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
4 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Kai statybos produktui taikomas
darnusis standartas arba kai dėl to 
produkto išduotas Europos techninis 
įvertinimas, gamintojas, pateikdamas tokį 
produktą į rinką, parengia jo eksploatacinių 
savybių deklaraciją.

1. Kai statybos produktas atitinka darnųjį 
standartą arba kai dėl to produkto išduotas 
Europos techninis įvertinimas, gamintojas, 
pateikdamas tokį produktą į rinką, parengia 
jo eksploatacinių savybių deklaraciją.

Or.en

Pagrindimas

Techninio pobūdžio patikslinimas.

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

Tarybos pozicija
4 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai statybos produktui taikomas 
darnusis standartas arba kai dėl jo išduotas 
Europos techninis įvertinimas, bet kokios 

2. Kai statybos produktui taikomas 
darnusis standartas arba kai dėl jo išduotas 
Europos vertinimo dokumentas, bet 
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formos informacija apie jo su esminėmis 
statybos produktų charakteristikomis 
susijusias eksploatacines savybes, kaip 
apibrėžta taikomoje darniojoje techninėje 
specifikacijoje, pateikiama tik jeigu ji 
įtraukta arba nurodyta eksploatacinių 
savybių deklaracijoje.

kokios formos informacija apie jo su 
esminėmis statybos produktų 
charakteristikomis susijusias 
eksploatacines savybes, kaip apibrėžta 
taikomoje darniojoje techninėje 
specifikacijoje, pateikiama tik jeigu ji 
įtraukta arba nurodyta eksploatacinių 
savybių deklaracijoje.

Or.de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti techninės taisyklės skaidrumą ir pagerinti jos techninį 
įvykdomumą.

Pakeitimas 77
Cristian Silviu Buşoi

Tarybos pozicija
4 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai statybos produktui taikomas 
darnusis standartas arba kai dėl jo išduotas 
Europos techninis įvertinimas, bet kokios 
formos informacija apie jo su esminėmis 
statybos produktų charakteristikomis 
susijusias eksploatacines savybes, kaip 
apibrėžta taikomoje darniojoje techninėje 
specifikacijoje, pateikiama tik jeigu ji 
įtraukta arba nurodyta eksploatacinių 
savybių deklaracijoje.

2. Gamintojas parengia eksploatacinių 
savybių deklaraciją į rinką pateikiamam
statybos produktui, kuriam taikomas 
darnusis standartas arba kuriam išduotas 
Europos techninis įvertinimas.

Or.en

Pagrindimas

Pageidautina, kad nustatant šią tvarką būtų pabrėžta, kad kaip tik gamintojas parengia 
eksploatacinių savybių deklaraciją tik į rinką pateikiamam statybos produktui ir tik tam 
produktui, kuriam taikomas darnusis standartas arba kuriam išduotas Europos techninis 
įvertinimas.
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Pakeitimas 78
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
4 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai statybos produktui taikomas
darnusis standartas arba kai dėl jo 
išduotas Europos techninis įvertinimas, bet 
kokios formos informacija apie jo su 
esminėmis statybos produktų 
charakteristikomis susijusias 
eksploatacines savybes, kaip apibrėžta 
taikomoje darniojoje techninėje 
specifikacijoje, pateikiama tik jeigu ji 
įtraukta arba nurodyta eksploatacinių 
savybių deklaracijoje.

2. Kai statybos produktas atitinka darnųjį 
standartą arba kai dėl jo išduotas Europos 
techninis įvertinimas, bet kokios formos 
informacija apie jo su esminėmis statybos 
produktų charakteristikomis susijusias 
eksploatacines savybes, kaip apibrėžta 
taikomoje darniojoje techninėje 
specifikacijoje, pateikiama tik jeigu ji 
įtraukta arba nurodyta eksploatacinių 
savybių deklaracijoje.

Or.en

Pagrindimas

Techninio pobūdžio patikslinimas.

Pakeitimas 79
Lara Comi

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 pastraipos įžanga

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies, jei 
nėra Sąjungos ar nacionalinių nuostatų, 
pagal kurias reikalaujama deklaruoti 
esmines charakteristikas, kai gamintojas 
ketina pateikti produktą į rinką,
gamintojas, pateikdamas į rinką statybos 
produktą, kuriam taikomas darnusis 
standartas, gali nepateikti eksploatacinių 
savybių deklaracijos, jeigu:

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies 
gamintojas, pateikdamas į rinką statybos 
produktą, kuriam taikomas darnusis 
standartas, gali nepateikti eksploatacinių
savybių deklaracijos, jeigu:

Or.en
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Pakeitimas 80
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 pastraipos įžanga

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies, jei 
nėra Sąjungos ar nacionalinių nuostatų, 
pagal kurias reikalaujama deklaruoti 
esmines charakteristikas, kai gamintojas 
ketina pateikti produktą į rinką,
gamintojas, pateikdamas į rinką statybos 
produktą, kuriam taikomas darnusis 
standartas, gali nepateikti eksploatacinių 
savybių deklaracijos, jeigu:

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies 
gamintojas, pateikdamas į rinką statybos 
produktą, kuriam taikomas darnusis 
standartas, gali nepateikti eksploatacinių 
savybių deklaracijos, jeigu:

Or.en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant visapusiškai panaudoti toliau pateiktus tris leidžiančias 
nukrypti nuostatas. Šios nuo CE ženklinimo reikalavimų leidžiančios nukrypti nuostatos –
esminis dalykas tam tikrų rūšių atskiriems, istoriškai svarbiems ir meno statybos produktams, 
kuriuos gamina amatininkai. Dėl jų unikalumo ir mažos įtakos rinkai nėra nei ekonominės, 
nei techninės būtinybės žymėti šių produktų CE ženklu ir taikyti jiems atitinkamą vertinimo 
tvarką.

Pakeitimas 81
Heide Rühle

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 pastraipos įžanga

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies, jei 
nėra Sąjungos ar nacionalinių nuostatų, 
pagal kurias reikalaujama deklaruoti 
esmines charakteristikas, kai gamintojas 
ketina pateikti produktą į rinką, 
gamintojas, pateikdamas į rinką statybos 
produktą, kuriam taikomas darnusis 
standartas, gali nepateikti eksploatacinių 
savybių deklaracijos, jeigu: 

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies, jei 
nėra Sąjungos ar nacionalinių nuostatų, 
pagal kurias reikalaujama deklaruoti 
esmines charakteristikas, susijusias su šių 
produktų naudojimu, gamintojas, 
pateikdamas į rinką statybos produktą, 
kuriam taikomas darnusis standartas, gali 
nepateikti eksploatacinių savybių 
deklaracijos, jeigu:
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Or.en

Pakeitimas 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 patraipos įžanga

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies, jei 
nėra Sąjungos ar nacionalinių nuostatų, 
pagal kurias reikalaujama deklaruoti 
esmines charakteristikas, kai gamintojas 
ketina pateikti produktą į rinką, gamintojas,
pateikdamas į rinką statybos produktą,
kuriam taikomas darnusis standartas, gali 
nepateikti eksploatacinių savybių 
deklaracijos, jeigu:

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies, jei 
nėra Sąjungos nuostatų, pagal kurias 
reikalaujama deklaruoti esmines 
charakteristikas, kai gamintojas ketina 
pateikti produktą į rinką, gamintojas gali 
nepateikti eksploatacinių savybių 
deklaracijos, jeigu tokios deklaracijos 
nereikalaujama pagal nacionalines 
nuostatas.

Or.pl

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) statybos produktas yra pagamintas 
individualiai ar pagal individualų 
užsakymą neserijinės gamybos proceso 
būdu ir jį viename nurodytame statinyje 

Išbraukta.
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instaliavo gamintojas, kuris atsako už 
saugų produkto įmontavimą į statinį, 
laikydamasis taikomų nacionalinių 
taisyklių, vadovaujant tiems asmenims, 
kurie atsako už saugų statybos darbų 
atlikimą pagal taikomas nacionalines 
taisykles;

Or.pl

Pagrindimas

Šis pakeitimas daromas dėl 5 straipsnio 1 dalies pakeitimų.

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

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) statybos produktas yra pagamintas 
individualiai ar pagal individualų 
užsakymą neserijinės gamybos proceso 
būdu ir jį viename nurodytame statinyje 
instaliavo gamintojas, kuris atsako už 
saugų produkto įmontavimą į statinį, 
laikydamasis taikomų nacionalinių 
taisyklių, vadovaujant tiems asmenims, 
kurie atsako už saugų statybos darbų 
atlikimą pagal taikomas nacionalines 
taisykles;

a) statybos produktas yra pagamintas 
individualiai ar pagal individualų 
užsakymą neserijinės gamybos proceso 
būdu konkrečiam statiniui;

Or.de

Pagrindimas

Šis punktas klaidingai suformuluotas. Įmonės, į statinius įmontuojančios statybos produktus, 
niekada nebūna gamintojos – jos visada būna rangovės. Rangovams šis reglamentas 
netaikomas, todėl jie neturi būti įtraukti į 5 straipsnį. Šis reglamentas taikomas gamintojams 
ir juo nustatomos statybos produktų pateikimo į rinką arba tiekimo rinkai sąlygos. Dėl 
Tarybos pateiktos formuluotės galima klaidingai suprasti reglamento taikymo sritį.
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Pakeitimas 85
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) statybos produktas yra pagamintas 
statybvietėje ir skirtas įmontuoti į 
atitinkamus statinius, laikantis taikomų 
nacionalinių taisyklių bei vadovaujant 
tiems asmenims, kurie atsako už saugų 
statybos darbų atlikimą pagal taikomas 
nacionalines taisykles, arba

Išbraukta.

Or.de

Pagrindimas

5 straipsnio b) punktą apima 5 straipsnio a) punktas. Kalbama apie individualią gamybą, 
vieta neturi reikšmės.

Pakeitimas 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) statybos produktas yra pagamintas 
statybvietėje ir skirtas įmontuoti į 
atitinkamus statinius, laikantis taikomų 
nacionalinių taisyklių bei vadovaujant 
tiems asmenims, kurie atsako už saugų 
statybos darbų atlikimą pagal taikomas 
nacionalines taisykles, arba

Išbraukta.

Or.pl

Pagrindimas

Šis pakeitimas daromas dėl 5 straipsnio 1 dalies pakeitimų.
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Pakeitimas 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) statybos produktas yra pagamintas 
tradiciniu būdu taikant nepramoninį 
procesą atitinkamai atnaujinamiems 
statiniams, kurie oficialiai saugomi kaip 
tam tikros aplinkos dalis arba dėl 
ypatingos architektūrinės ar istorinės 
vertės, laikantis taikomų nacionalinių 
taisyklių.

Išbraukta.

Or.pl

Pagrindimas

Šis pakeitimas daromas dėl 5 straipsnio 1 dalies pakeitimų.

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

Tarybos pozicija
5 straipsnio c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) statybos produktas yra pagamintas 
tradiciniu būdu taikant nepramoninį 
procesą atitinkamai atnaujinamiems 
statiniams, kurie oficialiai saugomi kaip 
tam tikros aplinkos dalis arba dėl ypatingos 
architektūrinės ar istorinės vertės, laikantis 
taikomų nacionalinių taisyklių.

c) statybos produktas yra pagamintas 
laikantis paminklams keliamų 
reikalavimų, taikant nepramoninį procesą 
atitinkamai atnaujinamiems statiniams, 
kurie oficialiai saugomi kaip tam tikros 
aplinkos dalis arba dėl ypatingos 
architektūrinės ar istorinės vertės, laikantis 
taikomų nacionalinių taisyklių.

Or.de

Pagrindimas

Lemiamas veiksnys – paminklų priežiūros reikalavimų laikymasis. Apribojanti nuostata 
„tradiciniu būdu“ ypač modernių pastatų, kurie saugomi kaip paminklai, atveju būtų 
klaidinanti ir klaidinga.
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Pakeitimas 89
Mitro Repo

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) statybos produktas yra pagamintas 
tradiciniu būdu taikant nepramoninį 
procesą atitinkamai atnaujinamiems 
statiniams, kurie oficialiai saugomi kaip 
tam tikros aplinkos dalis arba dėl ypatingos 
architektūrinės ar istorinės vertės, laikantis 
taikomų nacionalinių taisyklių. 

c) statybos produktas yra pagamintas 
tradiciniu būdu taikant nepramoninį 
procesą visų pirma atitinkamai 
atnaujinamiems statiniams, kurie oficialiai 
saugomi kaip tam tikros aplinkos dalis arba 
dėl ypatingos architektūrinės ar istorinės 
vertės, laikantis taikomų nacionalinių 
taisyklių.

Or.en

Pagrindimas

Oficialiai saugomų statinių ir aplinkos atnaujinimas turi būti pateiktas tik kaip produktų, 
pagamintų tradiciniu būdu taikant nepramoninį procesą, naudojimo pavyzdys.

Pakeitimas 90
Lara Comi

Tarybos pozicija
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) statybos produktas yra pagamintas 
tradiciniu būdu taikant nepramoninį 
procesą atitinkamai atnaujinamiems 
statiniams, kurie oficialiai saugomi kaip 
tam tikros aplinkos dalis arba dėl ypatingos 
architektūrinės ar istorinės vertės, laikantis 
taikomų nacionalinių taisyklių. 

c) statybos produktas yra pagamintas 
tradiciniu būdu taikant nepramoninį 
procesą visų pirma atitinkamai 
atnaujinamiems statiniams, kurie oficialiai 
saugomi kaip tam tikros aplinkos dalis arba 
dėl ypatingos architektūrinės ar istorinės 
vertės, laikantis taikomų nacionalinių 
taisyklių.

Or.en
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Pakeitimas 91
Heide Rühle

Tarybos pozicija
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) darniojo standarto arba Europos 
techninio įvertinimo, kuris buvo naudotas 
kiekvienos esminės charakteristikos 
vertinime, referencinis numeris ir išleidimo 
data;

c) darniojo standarto arba Europos 
techninio įvertinimo, kuris buvo naudotas 
kiekvienos esminės charakteristikos 
vertinime, referencinis numeris, 
pavadinimas ir išleidimo data;

Or.en

Pakeitimas 92
Mitro Repo

Tarybos pozicija
6 straipsnio 2 dalies d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) kai taikoma, naudojamo specifinio
techninio dokumento referencinis numeris 
ir reikalavimai, kuriuos, gamintojo teigimu, 
atitinka produktas.

d) kai taikoma, pagal 36–38 straipsnių 
nuostatas naudojamų dokumentų
referencinis numeris ir reikalavimai, 
kuriuos, gamintojo teigimu, atitinka 
produktas. 

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass 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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Pakeitimas 93
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) bent vienos statybos produkto esminės 
charakteristikos eksploatacinės savybės, 
susijusios su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis;

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Įpareigojimas deklaruoti bent vieną esminę charakteristiką sukels absurdiškų padarinių tais 
atvejais, kai esminės charakteristikos neturi būti deklaruojamos. Tai, be abejo, taptų 
bereikalinga administracine ir finansine našta MVĮ.

Pakeitimas 94
Lara Comi

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) bent vienos statybos produkto esminės 
charakteristikos eksploatacinės savybės, 
susijusios su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis;

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 95
Andreas Schwab

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) bent vienos statybos produkto esminės 
charakteristikos eksploatacinės savybės, 

c) visų statybos produkto esminių 
charakteristikų eksploatacinės savybės, 
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susijusios su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis;

susijusios su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis;

Or.de

Pakeitimas 96
Heide Rühle

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) bent vienos statybos produkto esminės 
charakteristikos eksploatacinės savybės, 
susijusios su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis; 

c) visų statybos produkto esminių 
charakteristikų eksploatacinės savybės, 
susijusios su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis;

Or.en

Pakeitimas 97
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) bent vienos statybos produkto esminės
charakteristikos eksploatacinės savybės, 
susijusios su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis;

c) visų statybos produkto esminių
charakteristikų eksploatacinės savybės, 
susijusios su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis;

Or.de

Pagrindimas

Turi būti nurodomos visos produkto esminės charakteristikos ir jų eksploatacinės savybės, jei 
jos svarbios tam tikrai naudojimo paskirčiai. Jokiu būdu negalima palikti gamintojo 
nuožiūrai deklaruoti tik dalies charakteristikų eksploatacines savybes. Nesvarbu, kas 
produkto gamintojas, esminės charakteristikos ir nurodytos jų eksploatacinės savybės, 
susijusios su ta pačia specifikacija, visada turi būti tokios pačios. Priešingu atveju, rinkoje 
iškreipiama konkurencija.
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Pakeitimas 98
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) kai taikoma, lygiais ar klasėmis arba
aprašymu išreikštos statybos produkto 
eksploatacinės savybės, susijusios su jo 
esminėmis charakteristikomis, 
nustatytomis pagal 3 straipsnio 3 dalį;

d) kai taikoma, lygiais ar klasėmis,
aprašymu arba remiantis apskaičiavimu
išreikštos statybos produkto eksploatacinės 
savybės, susijusios su jo esminėmis 
charakteristikomis, nustatytomis pagal 3 
straipsnio 3 dalį;

Or.de

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais produktų eksploatacines savybes galima ir apskaičiuoti.

Pakeitimas 99
Eija-Riitta Korhola

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) kai taikoma, lygiais ar klasėmis arba 
aprašymu išreikštos statybos produkto 
eksploatacinės savybės, susijusios su jo 
esminėmis charakteristikomis, 
nustatytomis pagal 3 straipsnio 3 dalį;

d) kai taikoma, lygiais ar klasėmis arba 
aprašymu išreikštos statybos produkto 
eksploatacinės savybės, susijusios su jo 
esminėmis charakteristikomis, 
nustatytomis pagal 3 straipsnio 3 dalį, 
įskaitant kiekybinę produkto įtaką 
pasauliniam klimato atšilimui, t.y. 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
susijusį su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis;

Or.en

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies e punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

e) kai taikoma, lygiais ar klasėmis arba 
aprašymu išreikštos statybos produkto 
eksploatacinės savybės, susijusios su 
visomis jo esminėmis charakteristikomis, 
kurių atžvilgiu yra nustatytos nuostatos, 
susijusios su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis, kai gamintojas 
ketina pateikti statybos produktą į rinką;

Išbraukta.

Or.de

Pakeitimas 101
Heide Rühle

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies e punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

e) kai taikoma, lygiais ar klasėmis arba 
aprašymu išreikštos statybos produkto 
eksploatacinės savybės, susijusios su 
visomis jo esminėmis charakteristikomis, 
kurių atžvilgiu yra nustatytos nuostatos, 
susijusios su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis, kai gamintojas 
ketina pateikti statybos produktą į rinką;

e) kai taikoma, lygiais ar klasėmis arba 
aprašymu išreikštos, arba pagrįstos 
skaičiavimais statybos produkto 
eksploatacinės savybės, susijusios su 
visomis jo esminėmis charakteristikomis, 
susijusiomis su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis; 

Or.en
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Pakeitimas 102
Andreas Schwab

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies e punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

e) kai taikoma, lygiais ar klasėmis arba 
aprašymu išreikštos statybos produkto 
eksploatacinės savybės, susijusios su 
visomis jo esminėmis charakteristikomis, 
kurių atžvilgiu yra nustatytos nuostatos, 
susijusios su deklaruojama naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis, kai gamintojas 
ketina pateikti statybos produktą į rinką;

e) kai taikoma, lygiais ar klasėmis arba 
aprašymu išreikštos statybos produkto 
eksploatacinės savybės, susijusios su 
visomis jo esminėmis charakteristikomis, 
atsižvelgiant į deklaruojamą naudojimo 
paskirtį ar paskirtis;

Or.de

Pakeitimas 103
Andreas Schwab

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies f punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

f) išvardytų esminių charakteristikų, kurių 
eksploatacinės savybės nedeklaruojamos, 
atveju nurodomos raidės „NPD“ 
(eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. 
„No Performance Determined“);

f) išvardytų esminių charakteristikų, kurių 
eksploatacinės savybės nedeklaruojamos, 
atveju nurodomos raidės „NPD“ 
(eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. 
„No Performance Determined“), jei 
darniojoje specifikacijoje numatyta tokia 
galimybė;

Or.de

Pakeitimas 104
Heide Rühle

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies f punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

f) išvardytų esminių charakteristikų, kurių f) išvardytų esminių charakteristikų, kurių 
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eksploatacinės savybės nedeklaruojamos, 
atveju nurodomos raidės ,,NPD“ 
(eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. 
„No Performance Determined“);

eksploatacinės savybės nedeklaruojamos, 
atveju nurodomos raidės ,,NPD“ 
(eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. 
„No Performance Determined“), jei tai 
numatyta pagal suderintą techninę 
specifikaciją;

Or.en

Pakeitimas 105
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
6 straipsnio 3 dalies f punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

f) išvardytų esminių charakteristikų, kurių 
eksploatacinės savybės nedeklaruojamos, 
atveju nurodomos raidės „NPD“ 
(eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. 
„No Performance Determined“);

f) išvardytų esminių charakteristikų, kurių 
eksploatacinės savybės nedeklaruojamos, 
atveju nurodomos raidės „NPD“ 
(eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. 
„No Performance Determined“), jei 
darniojoje specifikacijoje numatyta tokia 
galimybė;

Or.de

Pagrindimas

Turi būti nurodomos visos produkto esminės charakteristikos ir jų eksploatacinės savybės, jei 
jos svarbios tam tikrai naudojimo paskirčiai. Jokiu būdu negalima palikti gamintojo 
nuožiūrai deklaruoti tik dalies charakteristikų eksploatacines savybes. Nesvarbu, kas 
produkto gamintojas, esminės charakteristikos ir nurodytos jų eksploatacinės savybės, 
susijusios su ta pačia specifikacija, visada turi būti tokios pačios. Priešingu atveju, rinkoje 
iškreipiama konkurencija.

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

Tarybos pozicija
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Eksploatacinių savybių deklaracijos 1. Turi būti įmanoma bet kada gauti 
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kopija pateikiama su kiekvienu rinkai 
tiekiamu produktu.

kiekvieno rinkai tiekiamo produkto
eksploatacinių savybių deklaraciją 
elektronine forma.

Spausdintą eksploatacinių savybių 
deklaraciją gamintojas pateikia tik 
naudotojo prašymu.

Or.de

Pagrindimas

Nebūtina visada prie kiekvieno produkto pridėti visą eksploatacinių savybių deklaraciją. 
Užtenka ją pateikti elektroniniu būdu, pavyzdžiui, gamintojo interneto puslapyje, o spausdintą 
jos versiją gamintojas turi pateikti išimtiniais atvejais, tai yra naudotojui išreiškus aiškų 
pageidavimą.

Pakeitimas 107
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Eksploatacinių savybių deklaracijos 
kopija pateikiama su kiekvienu rinkai 
tiekiamu produktu.

1. Su kiekvienu rinkai tiekiamu produktu
pateikiama popierinė arba išsiunčiama 
elektroninė eksploatacinių savybių 
deklaracijos kopija. 

Or.en

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

Tarybos pozicija
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Vis dėlto, kai to paties produkto partija 
pateikiama vienam naudotojui, prie jos 
gali būti pridedama viena eksploatacinių 
savybių deklaracijos kopija.

Išbraukta.

Or.de
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Pakeitimas 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Tarybos pozicija
7 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Eksploatacinių savybių deklaracijos 
kopija elektroninėmis priemonėmis gali 
būti pateikiama tik gavus aiškų gavėjo 
sutikimą.

Išbraukta.

Or.de

Pakeitimas 110
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
7 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Eksploatacinių savybių deklaracijos 
kopija elektroninėmis priemonėmis gali 
būti pateikiama tik gavus aiškų gavėjo
sutikimą.

2. Gamintojas nusiunčia popierinę 
deklaracijos kopiją, jei to tiesiogiai prašo 
gavėjas.

Or.en

Pakeitimas 111
Andreas Schwab

Tarybos pozicija
7 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, 
eksploatacinių savybių deklaracija gali 
būti skelbiama svetainėje laikantis sąlygų, 
kurios bus nustatytos Komisijai 
pasinaudojus teise priimti deleguotus teisės 
aktus pagal 60 straipsnį.

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, 
eksploatacinių savybių deklaracijos kopija
gali būti skelbiama svetainėje laikantis 
sąlygų, kurios bus nustatytos Komisijai 
pasinaudojus teise priimti deleguotus teisės 
aktus pagal 60 straipsnį.
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Or.en

Pakeitimas 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Tarybos pozicija
7 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Eksploatacinių savybių deklaracija 
pateikiama ta kalba arba kalbomis, kuria 
(-iomis) ją reikalauja pateikti valstybė 
narė, kurioje produktas tiekiamas rinkai.

Išbraukta.

Or.de

Pagrindimas

Suderintoje vidaus rinkoje neturi kilti sunkumų dėl kalbos. Be to, siūlymu šį punktą išbraukti 
siekiama į naujas reglamento taisykles labiau įtraukti vidutines įmones, ypač stengiantis, kad 
jos nepatirtų didelių išlaidų.

Pakeitimas 113
Lara Comi

Tarybos pozicija
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

CE ženklu turi būti ženklinami tie statybos 
produktai, kurių eksploatacinių savybių 
deklaraciją gamintojas parengė 
laikydamasis 4, 6 ir 7 straipsnių.

CE ženklu turi būti ženklinami tie statybos 
produktai, kurių eksploatacinių savybių 
deklaraciją gamintojas parengė 
laikydamasis 4, 6, 7, 36, 37 ir 38 straipsnių 
ir paminėdamas supaprastintas 
procedūras. 

Or.en
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Pakeitimas 114
Lara Comi

Tarybos pozicija
8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jei gamintojas nėra parengęs 
eksploatacinių savybių deklaracijos pagal 
4, 6 ir 7 straipsnius, statybos produktai 
nėra ženklinami CE ženklu.

Jei gamintojas nėra parengęs 
eksploatacinių savybių deklaracijos pagal 
4, 6, 7, 36, 37 ir 38 straipsnius ir 
paminėtas supaprastintas procedūras, 
statybos produktai nėra ženklinami CE 
ženklu.

Or.en

Pakeitimas 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kiekvieno statybos produkto, kuriam 
taikomas darnusis standartas arba dėl kurio 
išduotas Europos techninis įvertinimas, 
atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, 
kuriuo patvirtinama statybos produkto 
atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms 
savybėms, susijusioms su esminėmis 
charakteristikoms, kurioms taikomas tas 
darnusis standartas arba Europos techninis 
įvertinimas.

Kiekvieno statybos produkto, su 5 
straipsnio išlyga, kuriam taikomas darnusis 
standartas arba dėl kurio išduotas Europos 
techninis įvertinimas, atveju CE ženklas 
yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama 
statybos produkto atitiktis deklaruotoms 
eksploatacinėms savybėms, susijusioms su 
esminėmis charakteristikoms, kurioms 
taikomas tas darnusis standartas arba 
Europos techninis įvertinimas.

Or.pl

Pagrindimas

3 dalies turinys keičiamas dėl 5 straipsnio 1 dalies pakeitimų.
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Pakeitimas 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Todėl valstybės narės nacionalinėse 
priemonėse nenustato jokių nuorodų į 
kitus, nei CE ženklas, ženklus, kuriais 
patvirtinama atitiktis deklaruotoms 
eksploatacinėms savybėms, susijusioms su 
esminėmis charakteristikomis, kurioms 
taikomos darniosios technines 
specifikacijos, arba tokias nuorodas 
pašalina.

Valstybės narės nacionalinėse priemonėse 
nenustato jokių nuorodų į kitus, nei CE 
ženklas, ženklus, kuriais patvirtinama 
atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms 
savybėms, susijusioms su esminėmis 
charakteristikomis, reikalaujamomis pagal 
ES nuostatas, priimamas pagal šio 
reglamento 3 straipsnio 3 dalį, kurioms 
taikomos darniosios technines 
specifikacijos, arba tokias nuorodas 
pašalina.

Or.pl

Pagrindimas

3 dalies turinys keičiamas dėl 5 straipsnio 1 dalies pakeitimų.

Pakeitimas 117
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Todėl valstybės narės nacionalinėse 
priemonėse nenustato jokių nuorodų į 
kitus, nei CE ženklas, ženklus, kuriais 
patvirtinama atitiktis deklaruotoms 
eksploatacinėms savybėms, susijusioms su 
esminėmis charakteristikoms, kurioms 
taikomos darniosios techninės 
specifikacijos, arba tokias nuorodas 
pašalina.

Todėl valstybės narės nacionalinėse 
priemonėse nenustato jokių nuorodų į 
kitus, nei CE ženklas, ženklus, kuriais 
patvirtinama atitiktis deklaruotoms 
eksploatacinėms savybėms, susijusioms su 
esminėmis charakteristikoms, kurioms 
taikomi darnieji standartai, arba tokias 
nuorodas pašalina. 

Or.en
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Pagrindimas

Nesuderinama su 8 straipsnio 3 dalies nuostata, kad valstybės narės iš nacionalinių 
priemonių pašalina nuorodas į tokį patį turinį, kuriam taikomos „darniosios techninės 
specifikacijos“.Valstybėms narėms turėtų būti leista toliau naudoti nacionalines priemones, 
kurios apimtų produktus, kuriems yra Europos vertinimo dokumentas, nes nėra privaloma 
visoje ES ženklinimo tiems produktams.

Pakeitimas 118
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
8 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Valstybių narių naudojami statinių 
reikalavimuose nurodyti metodai ir kitos 
nacionalinės su esminėmis statybos 
produktų charakteristikomis susijusios 
taisyklės turi būti suderinti su darniosiomis 
techninėmis specifikacijomis.

6. Valstybių narių naudojami statinių 
reikalavimuose nurodyti metodai ir kitos 
nacionalinės su esminėmis statybos 
produktų charakteristikomis susijusios 
taisyklės turi būti suderinti su darniuoju 
standartu. 

Or.en

Pagrindimas

Darant šiame sakinyje nuorodą į „darniąsias technines specifikacijas", tai gali būti 
klaidingai suprantama, t. y. de facto teigiama, kad TVĮ privalomas, kai buvo paskelbtas EVD.

Pakeitimas 119
Catherine Stihler

Tarybos pozicija
9 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Prie CE ženklo nurodomi du paskutiniai 
metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, 
skaitmenys, gamintojo pavadinimas arba 
identifikavimo ženklas ir registruota
buveinė, produkto tipo unikalus 
identifikavimo kodas, eksploatacinių 

2. Prie CE ženklo nurodomi du paskutiniai 
metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, 
skaitmenys, gamintojo pavadinimas ir 
registruotas buveinės adresas arba 
identifikavimo ženklas, leidžiantis lengvai 
ir be jokių dviprasmybių identifikuoti
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savybių deklaracijos numeris, joje 
deklaruotų eksploatacinių savybių lygis 
arba klasė, nuoroda į taikomą darniąją 
techninę specifikaciją, notifikuotosios 
įstaigos identifikavimo numeris, jei 
taikoma, ir naudojimo paskirtis, kaip 
nustatyta taikomoje darniojoje techninėje 
specifikacijoje.

gamintojo pavadinimą ir adresą, produkto 
tipo unikalus identifikavimo kodas, 
eksploatacinių savybių deklaracijos 
numeris, joje deklaruotų eksploatacinių 
savybių lygis arba klasė, nuoroda į taikomą 
darniąją techninę specifikaciją, 
notifikuotosios įstaigos identifikavimo 
numeris, jei taikoma, ir naudojimo 
paskirtis, kaip nustatyta taikomoje 
darniojoje techninėje specifikacijoje. 

Or.en

Pagrindimas

Medienos pramonei būtų sunku įgyvendinti dabartinį reglamentą dėl praktinių apribojimų, 
susijusių su produktų dydžiu ir pobūdžiu. Šis pakeitimas leis pateikti tą pačią informaciją, 
tačiau pramonės atstovams priimtinu būdų.

Pakeitimas 120
Andreas Schwab

Tarybos pozicija
9 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Prie CE ženklo nurodomi du paskutiniai
metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, 
skaitmenys, gamintojo pavadinimas arba 
identifikavimo ženklas ir registruota 
buveinė, produkto tipo unikalus 
identifikavimo kodas, eksploatacinių 
savybių deklaracijos numeris, joje 
deklaruotų eksploatacinių savybių lygis 
arba klasė, nuoroda į taikomą darniąją 
techninę specifikaciją, notifikuotosios 
įstaigos identifikavimo numeris, jei 
taikoma, ir naudojimo paskirtis, kaip 
nustatyta taikomoje darniojoje techninėje 
specifikacijoje. 

2. Prie CE ženklo nurodoma gamintojo 
registruota buveinė arba identifikavimo 
ženklas, produkto tipo unikalus 
identifikavimo kodas, nuoroda į taikomą 
darniąją techninę specifikaciją, 
notifikuotosios įstaigos identifikavimo 
numeris, jei taikoma, ir reikalingiausia 
techninė informacija, kaip nustatyta 
darniojoje techninėje specifikacijoje, 
leidžianti aiškiai identifikuoti produktą ir 
jo paskirtį. 

Or.en
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Pagrindimas

Viso eksploatacinių savybių deklaracijos turinio pakartojimas CE ženklinimo atveju didina 
biurokratinę naštą ir išlaidas (ypač MVĮ) ir nesukuria pridėtinės vertės. Informacija apie 
produktą turi būti prasminga ir dėl to turi būti teikiama tik reikalinga informacija, leidžianti 
identifikuoti produktą ir jo paskirtį.

Pakeitimas 121
Eija-Riitta Korhola

Tarybos pozicija
9 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Prie CE ženklo nurodomi du paskutiniai 
metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, 
skaitmenys, gamintojo pavadinimas arba 
identifikavimo ženklas ir registruota 
buveinė, produkto tipo unikalus 
identifikavimo kodas, eksploatacinių 
savybių deklaracijos numeris, joje 
deklaruotų eksploatacinių savybių lygis 
arba klasė, nuoroda į taikomą darniąją 
techninę specifikaciją, notifikuotosios 
įstaigos identifikavimo numeris, jei 
taikoma, ir naudojimo paskirtis, kaip 
nustatyta taikomoje darniojoje techninėje 
specifikacijoje.

2. Prie CE ženklo nurodomi du paskutiniai 
metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, 
skaitmenys, gamintojo pavadinimas arba 
identifikavimo ženklas ir registruota 
buveinė, produkto tipo unikalus 
identifikavimo kodas, , nuoroda į taikomą 
darniąją techninę specifikaciją ir interneto 
svetainės, kurioje galima susipažinti su 
eksploatacinių savybių deklaracija, 
adresas. 

Or.en

Pagrindimas

Tiesiogiai su gaminiu turėtų būti pateikiama tik esminė informacija, kuri leistų aiškiai 
identifikuoti produktą ir jo paskirtį ir kuri būtų suprantama šiuos produktus diegiantiems 
statybininkams. Su ja papildomai gali būti pateiktas interneto svetainės, kurioje galima 
susipažinti su visa eksploatacinių savybių deklaracija, adresas.

Pakeitimas 122
Hans-Peter Mayer

Tarybos pozicija
9 straipsnio 2 dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Prie CE ženklo nurodomi du paskutiniai 
metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, 
skaitmenys, gamintojo pavadinimas arba 
identifikavimo ženklas ir registruota 
buveinė, produkto tipo unikalus 
identifikavimo kodas, eksploatacinių 
savybių deklaracijos numeris, joje 
deklaruotų eksploatacinių savybių lygis 
arba klasė, nuoroda į taikomą darniąją 
techninę specifikaciją, notifikuotosios 
įstaigos identifikavimo numeris, jei 
taikoma, ir naudojimo paskirtis, kaip 
nustatyta taikomoje darniojoje techninėje 
specifikacijoje.

2. Prie CE ženklo nurodomi du paskutiniai 
metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, 
skaitmenys, gamintojo pavadinimas arba 
identifikavimo ženklas ir registruota 
buveinė, produkto tipo unikalus 
identifikavimo kodas, nuoroda į taikomą 
darniąją techninę specifikaciją, 
notifikuotosios įstaigos identifikavimo 
numeris, jei taikoma, naudojimo paskirtis, 
kaip nustatyta taikomoje darniojoje 
techninėje specifikacijoje, ir svetainės, 
kurioje galima rasti eksploatacinių 
savybių deklaraciją, adresas.

Or.de

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti, kad ant produkto privaloma nurodyti tik pagrindinę informaciją. Šią 
informaciją galima papildyti pateikiant nuorodą į svetainę ir kitus duomenis, kuriuos joje 
galima rasti.

Pakeitimas 123
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
9 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Prie CE ženklo nurodomi du paskutiniai 
metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, 
skaitmenys, gamintojo pavadinimas arba 
identifikavimo ženklas ir registruota 
buveinė, produkto tipo unikalus 
identifikavimo kodas, eksploatacinių 
savybių deklaracijos numeris, joje 
deklaruotų eksploatacinių savybių lygis 
arba klasė, nuoroda į taikomą darniąją 
techninę specifikaciją, notifikuotosios 
įstaigos identifikavimo numeris, jei 
taikoma, ir naudojimo paskirtis, kaip 

2. Prie CE ženklo nurodomi du paskutiniai 
metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, 
skaitmenys, gamintojo pavadinimas arba 
identifikavimo ženklas ir registruota 
buveinė, produkto tipo unikalus 
identifikavimo kodas, eksploatacinių 
savybių deklaracijos numeris, joje 
deklaruotų eksploatacinių savybių lygis 
arba klasė, nuoroda į taikomą darniąją 
techninę specifikaciją, notifikuotosios 
įstaigos identifikavimo numeris, jei 
taikoma, ir techninė informacija, 
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nustatyta taikomoje darniojoje techninėje 
specifikacijoje.

leidžianti aiškiai identifikuoti produktą ir 
jo naudojimo paskirtį.

Or.en

Pagrindimas

Informacijos, pateikiamos su CE ženklu pažymėtais produktais turėtų būti kuo mažiau, 
kadangi tai brangu, keblu, be to, produkcijos su atitinkamu spaudu, kuriame pateikta visa 
reikalaujama informacija, gamyba, sandėliavimas ir paskirstymas tampa daug sudėtingesnis. 
Taip pat nederėtų nuvertinti ir įvairių rūšių informacijos pateikimo įvairiomis kalbomis 
problemos. Taigi turėtų būti apsiribota tik esmine informacija, kuri turėtų būti suprantama ir 
panaudojama vietoje.

Pakeitimas 124
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
9 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. Valstybės narės tobulina esamas 
priemones siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai laikomasi žymėjimą „CE“ 
ženklu reglamentuojančios tvarkos, ir 
netinkamo žymėjimo naudojimo atveju 
imasi tinkamų veiksmų. šios sankcijos yra 
proporcingos nusižengimo rimtumui ir 
jomis veiksmingai atgrasoma nuo 
netinkamo naudojimo.

Or.en

Pakeitimas 125
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
10 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. Produktų kontaktiniai punktai yra 
nepriklausomi nuo visų įstaigų ar 
organizacijų, dalyvaujančių ženklinimo 
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CE ženklu procedūroje. Vis dėto tai 
neleidžia įsteigti naujo organo, skirto 
palengvinti šiai veiklai.

Or.en

Pakeitimas 126
Cristian Silviu Buşoi

Tarybos pozicija
11 straipsnio 8 a dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

8a. Pateikdami gaminius į rinką, 
gamintojai užtikrina, kad jų gaminiai 
būtų suprojektuoti ir gaminami laikantis 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir 
pagal taikomus esminius statinių 
reikalavimus ir esmines charakteristikas, 
susijusias su statybos produktų naudojimo 
paskirtimi ar paskirtimis.

Or.en

Pagrindimas

Nuostata paimta iš Sprendimo 768/2008. Pasiūlyme dar kartą pakartojamas ir pabrėžiamas 
pagrindinis reguliavimo mechanizmas, nurodytas skyriaus „Dalykas“ pirmame straipsnyje. 
Manome, kad svarbu iš Sprendimo paimtą tekstą papildyti su šiuo reglamentu susijusiomis 
smulkmenomis.

Pakeitimas 127
Cristian Silviu Buşoi

Tarybos pozicija
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Prieš pateikdami į rinką statybos produktą, 
importuotojai užtikrina, kad eksploatacinių 
savybių pastovumą įvertintų ir patikrintų 
gamintojas. Jie užtikrina, kad gamintojas 
parengtų techninius dokumentus, 

Prieš pateikdami į rinką statybos produktą, 
importuotojai užtikrina, kad eksploatacinių 
savybių pastovumą pagal taikomus 
esminius statinių reikalavimus ir esmines 
charakteristikas, susijusias su statybos 
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nurodytus 11 straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje, ir eksploatacinių savybių 
deklaraciją, laikydamasis 4, 6 ir 7 
straipsnių. Jie taip pat užtikrina, kad, kai to 
reikalaujama, produktas būtų paženklintas 
CE ženklu, ir prie produkto būtų pridėti 
privalomi dokumentai bei kad gamintojas 
būtų įvykdęs 11 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
nustatytus reikalavimus.

produktų naudojimo paskirtimi, įvertintų 
ir patikrintų gamintojas. Jie užtikrina, kad 
gamintojas parengtų techninius 
dokumentus, nurodytus 11 straipsnio 1 
dalies antroje pastraipoje, ir eksploatacinių 
savybių deklaraciją, laikydamasis 4, 6 ir 7 
straipsnių. Jie taip pat užtikrina, kad, kai to 
reikalaujama, produktas būtų paženklintas 
CE ženklu, ir prie produkto būtų pridėti 
privalomi dokumentai bei kad gamintojas 
būtų įvykdęs 11 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
nustatytus reikalavimus.

Or.en

Pagrindimas

Pasiūlyme dar kartą pakartojamas ir pabrėžiamas pagrindinis reguliavimo mechanizmas, 
nurodytas skyriaus „Dalykas“ pirmame straipsnyje. Svarbu iš Sprendimo paimtą tekstą 
papildyti su šiuo reglamentu susijusiomis smulkmenomis.

Pakeitimas 128
Cristian Silviu Buşoi

Tarybos pozicija
13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai importuotojas mano arba turi pagrindo 
manyti, kad statybos produktas neatitinka 
eksploatacinių savybių deklaracijos ar kitų 
taikomų šiame reglamente nustatytų 
reikalavimų, jis statybos produkto 
nepateikia į rinką tol, tol, kol produktas 
neatitinka eksploatacinių savybių 
deklaracijos ir kitų taikomų šiame 
reglamente nustatytų reikalavimų, arba kol 
nepataisoma eksploatacinių savybių
deklaracija. Be to, jei statybos produktas 
kelia pavojų, importuotojas apie tai praneša 
gamintojui ir rinkos priežiūros 
institucijoms.

Kai importuotojas mano arba turi pagrindo 
manyti, kad statybos produktas neatitinka 
eksploatacinių savybių deklaracijos ar kitų 
taikomų šiame reglamente nustatytų 
reikalavimų, ypač susijusių su esminėmis 
charakteristikomis, susijusiomis su 
statybos produktų naudojimo paskirtimi 
ar paskirtimis, jis statybos produkto 
nepateikia į rinką tol, tol, kol produktas 
neatitinka eksploatacinių savybių 
deklaracijos ir kitų taikomų šiame 
reglamente nustatytų reikalavimų, arba kol 
nepataisoma eksploatacinių savybių 
deklaracija. Be to, jei statybos produktas 
kelia pavojų, importuotojas apie tai praneša 
gamintojui ir rinkos priežiūros 
institucijoms. 
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Or.en

Pagrindimas

Pagal 5 straipsnio 3 dalį esminės charakteristikos turi būti deklaruojamos, todėl kaip tik 
importuotojai turėtų žinoti šį įpareigojimą. 

Pakeitimas 129
Cristian Silviu Buşoi

Tarybos pozicija
14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai importuotojas mano arba turi pagrindo 
manyti, kad statybos produktas neatitinka 
eksploatacinių savybių deklaracijos ar kitų 
taikomų šiame reglamente nustatytų 
reikalavimų, jis statybos produkto 
nepateikia į rinką tol, tol, kol produktas 
neatitinka eksploatacinių savybių 
deklaracijos ir kitų taikomų šiame 
reglamente nustatytų reikalavimų, arba kol 
nepataisoma eksploatacinių savybių 
deklaracija. Be to, jei statybos produktas 
kelia pavojų, importuotojas apie tai praneša 
gamintojui ir rinkos priežiūros 
institucijoms.

Kai importuotojas mano arba turi pagrindo 
manyti, kad statybos produktas neatitinka 
eksploatacinių savybių deklaracijos ar kitų 
taikomų šiame reglamente nustatytų 
reikalavimų, ypač susijusių su esminėmis 
charakteristikomis, susijusiomis su 
statybos produktų naudojimo paskirtimi 
ar paskirtimis, jis statybos produkto 
nepateikia į rinką tol, tol, kol produktas 
neatitinka eksploatacinių savybių 
deklaracijos ir kitų taikomų šiame 
reglamente nustatytų reikalavimų, arba kol 
nepataisoma eksploatacinių savybių 
deklaracija. Be to, jei statybos produktas 
kelia pavojų, importuotojas apie tai praneša 
gamintojui ir rinkos priežiūros 
institucijoms. 

Or.en

Pagrindimas

Pagal 5 straipsnio 3 dalį esminės charakteristikos turi būti deklaruojamos, todėl kaip tik 
importuotojai turėtų žinoti šį įpareigojimą.

Pakeitimas 130
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
17 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
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Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Europos standartizacijos institucijos 
palengvina prieigą prie standartizacijos 
priemonių mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, be to, turėtų būti užtikrinta, kad 
nė viena suinteresuotųjų subjektų 
kategorija neturėtų daugiau nei 25 proc. 
atstovų techniniuose komitetuose ir (arba) 
darbo grupėse. 

Or.en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
19 straipsnio 1 dalies įžanga 

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Gamintojui pateikus prašymą dėl 
Europos techninio įvertinimo, TVĮ 
organizacija parengia ir patvirtina Europos 
vertinimo dokumentą statybos produktams, 
kuriems netaikomas arba taikomas 
nevisas darnusis standartas ir kurių 
eksploatacinių savybių negalima 
visapusiškai įvertinti remiantis 
galiojančiu darniuoju standartu dėl to, 
kad, inter alia:

1. Gamintojui pateikus prašymą dėl 
Europos techninio įvertinimo, TVĮ 
organizacija parengia ir patvirtina Europos 
vertinimo dokumentą naujoviškiems
statybos produktams.

Or.pl
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Pagrindimas

2 straipsnio pakeitimo pagrindimas.

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

Tarybos pozicija
19 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a) TVĮ organizacija pagal 31 straipsnio 
1 dalį atlieka šias užduotis, susijusias su 
esamais Europos vertinimo dokumentais:
a) tinkamu periodiškumu juos atnaujina 
pagal atitinkamą technikos lygį;
b) sujungia visus pavieniams produktams 
parengtus Europos vertinimo dokumentus 
į vieną naują Europos vertinimo 
dokumentą, apimantį visą produktų 
grupę.

Or.de

Pagrindimas

Siūlomu įterpti tekstu siekiama didesnio praktiškumo ir saugumo.

Pakeitimas 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) produktui netaikomas joks galiojantis 
darnusis standartas;

Išbraukta.

Or.pl
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Pagrindimas

Keičiama dėl 19 straipsnio 1 dalies pakeitimų.

Pakeitimas 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) darniajame standarte numatytas 
vertinimo metodas yra netinkamas bent 
vienos esminės to produkto 
charakteristikos atžvilgiu; arba

Išbraukta.

Or.pl

Pagrindimas

Keičiama dėl 19 straipsnio 1 dalies pakeitimų.

Pakeitimas 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) darnusis standartas nenumato 
vertinimo metodo bent vienos esminės to 
produkto charakteristikos atžvilgiu.

Išbraukta.

Or.pl

Pagrindimas

Keičiama dėl 19 straipsnio 1 dalies pakeitimų.
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Pakeitimas 136
Hans-Peter Mayer

Tarybos pozicija
19 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Komisija gali priimti deleguotus teisės 
aktus pagal 60 straipsnį, siekiant iš dalies 
pakeisti II priedą ir nustatyti papildomas 
procedūrines Europos vertinimo 
dokumento rengimo ir priėmimo taisykles.

Išbraukta.

Or.de

Pagrindimas

Numatyta galimybė taikant komitologijos procedūrą nustatyti papildomas procedūrines 
taisykles yra per plati. Pirmoje sakinio pusėje taip pat numatyta per didelė veiksmų laisvė. 
II priede nustatytos aiškios Europos vertinimo dokumento rengimo taisyklės ir jų nereikia nei 
papildyti, nei išplėsti. O jei jau reikia, tai kalba eina apie esmines charakteristikas.

Pakeitimas 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Europos techninis įvertinimas 
išduodamas naujoviškam statybos 
produktui.

Or.pl

Pagrindimas

Pagrindimas pateiktas pagrindžiant 2 straipsnio pakeitimą ir pridedant „naujoviškų 
produktų“ apibrėžtį.
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Pakeitimas 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
26 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

1b. Jeigu Europos techninis įvertinimas 
nebus pakeistas darniuoju standartu ir 
statybos produkto gamintojas neįdiegs 
esminių pakeitimų, dėl kurių pasikeistų jo 
savybės, Europos techninis įvertinimas 
pratęsiamas automatiškai ir galioja iki to 
laiko, kai paskelbiamas darnusis 
standartas arba gamintojas įdiegia 
reikšmingus gaminio pakeitimus ir 
pateikia prašymą išduoti kitą ETĮ.

Or.pl

Pagrindimas

Nėra priežasčių, dėl kurių ETĮ, nesant produktų pakeitimų, nustotų galioti ir gamintojas būtų 
priverstas iš naujo atlikti tokias pačias procedūras ir vėl patirti išlaidų, susijusių ETĮ gavimu. 
Šia nuostata bus paspartintas darniojo standarto rengimas.

Pakeitimas 139
Heide Rühle

Tarybos pozicija
26 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. Europos techninis įvertinimas galioja 
penkerius metus. Pasibaigus šiam 
laikotarpiui, gamintojas pagal 
31 straipsnio 1 dalį gali kreiptis į TVĮ dėl 
Europos techninio įvertinimo pratęsimo. 
TVĮ įvertina, ar Europos techninis 
įvertinimas atitinka Europos vertinimo 
dokumentą.

Or.en
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Pakeitimas 140
Eija-Riitta Korhola

Tarybos pozicija
27 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jei Komisija nėra nustačiusi tokių sąlygų, 
Europos standartizacijos institucijos gali 
tokias sąlygas nustatyti darniuosiuose 
standartuose remdamosi peržiūrėtais 
įgaliojimais.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Dabartinė tvarka, kai Komisija priima neištirtus CWFT sprendimus, veikia gerai. Jei 
įgaliojimai priimti tokius sprendimus būtų suteikti standartizacijos institucijoms, labai 
tikėtina, kad techniniai komitetai pradėtų konkuruoti vieni su kitais, bandydami apibrėžti, 
kokiu mastu gali būti naudojama tyrimų netaikymo tvarka.

Pakeitimas 141
Heide Rühle

Tarybos pozicija
31 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

fa) naudoti darbo grupes, kuriose 
atstovaujamos visi suinteresuotieji 
subjektai, vykdyti savo užduotims.

Or.en

Pakeitimas 142
Mitro Repo

Tarybos pozicija
36 straipsnis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Specifinių techninių dokumentų 
naudojimas

Supaprastintų procedūrų naudojimas

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass 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.

Pakeitimas 143
Mitro Repo

Tarybos pozicija
36 straipsnio 1 dalies įžanga

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Nustatydamas produkto tipą, 
gamintojas gali pakeisti tipo bandymus 
arba su tipu susijusius skaičiavimus 
specifiniu techniniu dokumentu, kuriuo 
patvirtinama, kad:

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
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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.

Pakeitimas 144
Mitro Repo

Tarybos pozicija
36 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) dėl vienos ar kelių esminių statybos 
produkto, kurį gamintojas pateikia į rinką, 
charakteristikų, tas produktas laikomas 
atitinkančiu tam tikrą eksploatacinių 
savybių lygį ar klasę neatliekant bandymų 
ar skaičiavimų, arba neatliekant tolimesnių 
bandymų ar skaičiavimų, laikantis 
atitinkamoje darniojoje techninėje 
specifikacijoje arba Komisijos sprendime 
nustatytų sąlygų;

a) laikantis atitinkamoje darniojoje 
techninėje specifikacijoje arba Komisijos 
sprendime nustatytų sąlygų dėl vienos ar 
kelių esminių statybos produkto, kurį 
gamintojas pateikia į rinką, charakteristikų, 
tas produktas laikomas atitinkančiu tam 
tikrą eksploatacinių savybių lygį ar klasę 
neatliekant bandymų ar skaičiavimų, arba 
neatliekant tolimesnių bandymų ar 
skaičiavimų. Šių sąlygų įvykdymas turi 
būti tinkamai dokumentuotas;

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass 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.

Pakeitimas 145
Mitro Repo

Tarybos pozicija
36 straipsnio 1 dalies b punktas
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Tarybos pozicija Pakeitimas

b) statybos produktas, kuriam taikomas 
darnusis standartas ir kurį gamintojas 
pateikia į rinką, atitinka kito statybos 
produkto, pagaminto kito gamintojo ir jau 
išbandyto pagal atitinkamą darnųjį 
standartą, tipą. Įvykdžius šias sąlygas, 
gamintojas įgyja teisę deklaruoti, kad 
eksploatacinės savybės atitinka visus kito 
produkto bandymo rezultatus arba jų dalį. 
Gamintojas gali naudotis kito gamintojo 
atliktų bandymų rezultatais tik gavęs to 
gamintojo, kuris išlieka atsakingas už tų 
bandymo rezultatų tikslumą, patikimumą ir 
stabilumą, leidimą; arba

b) laikydamasis sąlygų, pagal kurias 
statybos produktas, kuriam taikomas 
darnusis standartas ir kurį gamintojas 
pateikia į rinką, atitinka kito statybos 
produkto, pagaminto kito gamintojo ir jau 
išbandyto pagal atitinkamą darnųjį 
standartą, tipą, gamintojas įgyja teisę 
deklaruoti, kad eksploatacinės savybės 
atitinka visus kito produkto bandymo 
rezultatus arba jų dalį. Šių sąlygų 
įvykdymas turi būti tinkamai 
dokumentuotas. Gamintojas gali naudotis 
kito gamintojo atliktų bandymų rezultatais 
tik gavęs to gamintojo, kuris išlieka 
atsakingas už tų bandymo rezultatų 
tikslumą, patikimumą ir stabilumą, 
leidimą; arba 

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass 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.

Pakeitimas 146
Mitro Repo

Tarybos pozicija
36 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) statybos produktas, kuriam taikoma 
darnioji techninė specifikacija ir kurį 

c) laikydamasis sąlygų, pagal kurias 
statybos produktas, kuriam taikoma 
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gamintojas pateikia į rinką, yra sistema, 
sudaryta iš sudedamųjų dalių, kurias 
gamintojas surenka laikydamasis tikslių 
nurodymų, kuriuos pateikia tokios sistemos 
arba jos sudedamųjų dalių tiekėjas, jau 
atlikęs tos sistemos ar tos sudedamosios 
dalies bandymus dėl vienos ar kelių 
esminių charakteristikų, laikydamasis 
atitinkamos darniosios techninės 
specifikacijos. Įvykdžius šias sąlygas
gamintojas įgyja teisę deklaruoti, kad 
eksploatacinės savybės atitinka visus arba 
dalį jam pateiktos sistemos arba 
sudedamosios dalies bandymo rezultatų. 
Gamintojas gali naudotis kito gamintojo ar 
sistemų tiekėjo atliktų bandymų rezultatais 
tik gavęs to gamintojo ar sistemų tiekėjo, 
kurie išlieka atsakingi už tų bandymo 
rezultatų tikslumą, patikimumą ir 
stabilumą, leidimą.

darnioji techninė specifikacija ir kurį 
gamintojas pateikia į rinką, yra sistema, 
sudaryta iš sudedamųjų dalių, kurias 
gamintojas surenka laikydamasis tikslių 
nurodymų, kuriuos pateikia tokios sistemos 
arba jos sudedamųjų dalių tiekėjas, jau 
atlikęs tos sistemos ar tos sudedamosios 
dalies bandymus dėl vienos ar kelių 
esminių charakteristikų, laikydamasis 
atitinkamos darniosios techninės 
specifikacijos, gamintojas įgyja teisę 
deklaruoti, kad eksploatacinės savybės 
atitinka visus arba dalį jam pateiktos 
sistemos arba sudedamosios dalies 
bandymo rezultatų. Šių sąlygų įvykdymas
turi būti tinkamai dokumentuotas.
Gamintojas gali naudotis kito gamintojo ar 
sistemų tiekėjo atliktų bandymų rezultatais 
tik gavęs to gamintojo ar sistemų tiekėjo, 
kurie išlieka atsakingi už tų bandymo 
rezultatų tikslumą, patikimumą ir 
stabilumą, leidimą.

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass 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.

Pakeitimas 147
Andreas Schwab

Tarybos pozicija
36 straipsnio 1 dalies c punktas
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Tarybos pozicija Pakeitimas

c) statybos produktas, kuriam taikoma 
darnioji techninė specifikacija ir kurį 
gamintojas pateikia į rinką, yra sistema, 
sudaryta iš sudedamųjų dalių, kurias
gamintojas surenka laikydamasis tikslių 
nurodymų, kuriuos pateikia tokios sistemos 
arba jos sudedamųjų dalių tiekėjas, jau 
atlikęs tos sistemos ar tos sudedamosios 
dalies bandymus dėl vienos ar kelių 
esminių charakteristikų, laikydamasis 
atitinkamos darniosios techninės 
specifikacijos. Įvykdžius šias sąlygas 
gamintojas įgyja teisę deklaruoti, kad 
eksploatacinės savybės atitinka visus arba 
dalį jam pateiktos sistemos arba 
sudedamosios dalies bandymo rezultatų. 
Gamintojas gali naudotis kito gamintojo ar 
sistemų tiekėjo atliktų bandymų rezultatais 
tik gavęs to gamintojo ar sistemų tiekėjo, 
kurie išlieka atsakingi už tų bandymo 
rezultatų tikslumą, patikimumą ir 
stabilumą, leidimą.

c) statybos produktas, kuriam taikomas 
darnusis standartas ir kurį gamintojas 
pateikia į rinką, yra sistema, sudaryta iš 
sudedamųjų dalių, kurias gamintojas 
surenka laikydamasis tikslių nurodymų, 
kuriuos pateikia tokios sistemos arba jos 
sudedamųjų dalių tiekėjas, jau atlikęs tos 
sistemos ar tos sudedamosios dalies 
bandymus dėl vienos ar kelių esminių 
charakteristikų, laikydamasis atitinkamo 
darniojo standarto. Įvykdžius šias sąlygas 
gamintojas įgyja teisę deklaruoti, kad 
eksploatacinės savybės atitinka visus arba 
dalį jam pateiktos sistemos arba 
sudedamosios dalies bandymo rezultatų. 
Gamintojas gali naudotis kito gamintojo ar 
sistemų tiekėjo atliktų bandymų rezultatais 
tik gavęs to gamintojo ar sistemų tiekėjo, 
kurie išlieka atsakingi už tų bandymo 
rezultatų tikslumą, patikimumą ir 
stabilumą, leidimą.

Or.de

Pakeitimas 148
Heide Rühle

Tarybos pozicija
36 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) statybos produktas, kuriam taikoma
darnioji techninė specifikacija ir kurį 
gamintojas pateikia į rinką, yra sistema, 
sudaryta iš sudedamųjų dalių, kurias 
gamintojas surenka laikydamasis tikslių 
nurodymų, kuriuos pateikia tokios sistemos 
arba jos sudedamųjų dalių tiekėjas, jau 
atlikęs tos sistemos ar tos sudedamosios 
dalies bandymus dėl vienos ar kelių 
esminių charakteristikų, laikydamasis 
atitinkamos darniosios techninės 

c) statybos produktas, kuriam taikomas
darnusis standartas ir kurį gamintojas 
pateikia į rinką, yra sistema, sudaryta iš 
sudedamųjų dalių, kurias gamintojas 
surenka laikydamasis tikslių nurodymų, 
kuriuos pateikia tokios sistemos arba jos 
sudedamųjų dalių tiekėjas, jau atlikęs tos 
sistemos ar tos sudedamosios dalies 
bandymus dėl vienos ar kelių esminių 
charakteristikų, laikydamasis atitinkamos 
darniosios techninės specifikacijos. 
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specifikacijos. Įvykdžius šias sąlygas 
gamintojas įgyja teisę deklaruoti, kad 
eksploatacinės savybės atitinka visus arba 
dalį jam pateiktos sistemos arba 
sudedamosios dalies bandymo rezultatų. 
Gamintojas gali naudotis kito gamintojo ar 
sistemų tiekėjo atliktų bandymų rezultatais 
tik gavęs to gamintojo ar sistemų tiekėjo, 
kurie išlieka atsakingi už tų bandymo 
rezultatų tikslumą, patikimumą ir 
stabilumą, leidimą. 

Įvykdžius šias sąlygas gamintojas įgyja 
teisę deklaruoti, kad eksploatacinės 
savybės atitinka visus arba dalį jam 
pateiktos sistemos arba sudedamosios 
dalies bandymo rezultatų. Gamintojas gali 
naudotis kito gamintojo ar sistemų tiekėjo 
atliktų bandymų rezultatais tik gavęs to 
gamintojo ar sistemų tiekėjo, kurie išlieka 
atsakingi už tų bandymo rezultatų 
tikslumą, patikimumą ir stabilumą, leidimą. 

Or.en

Pakeitimas 149
Mitro Repo

Tarybos pozicija
36 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas statybos 
produktas priklauso statybos produktų 
grupei, kuriai taikoma eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 
sistema yra 1+ arba 1 sistema, kaip 
nustatyta V priede, specifinį techninį 
dokumentą tikrina notifikuotoji produkto 
sertifikavimo įstaiga, kaip nurodyta V 
priede.

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas statybos 
produktas priklauso statybos produktų 
grupei, kuriai taikoma eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 
sistema yra 1+ arba 1 sistema, kaip 
nustatyta V priede, dokumentus, 
nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, tikrina 
notifikuotoji produkto sertifikavimo 
įstaiga, kaip nurodyta V priede. 

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass 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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Pakeitimas 150
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Tarybos pozicija
37 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

37 straipsnis
Supaprastintų procedūrų taikymas labai 

mažose įmonėse
Išbraukta.

Labai mažos įmonės, gaminančios 
statybos produktus, kuriems taikomi 
darnieji standartai, gali pakeisti produkto 
tipo nustatymą atliekant tipo bandymus, 
kai taikomos sistemos 3 ir 4, kaip 
nustatyta V priede, naudodamos metodus, 
kurie skiriasi nuo taikomame darniajame 
standarte nurodytų metodų. Tie 
gamintojai taip pat gali statybos 
produktams, kuriems taikoma sistema 3, 
taikyti sistemos 4 nuostatas. Šias 
supaprastintas procedūras taikantis 
gamintojas turi įrodyti, kad statybos 
produktas atitinka taikomus reikalavimus, 
naudodamas specifinį techninį 
dokumentą.

Or.de

Pagrindimas

Siūlymu išbraukti šį straipsnį siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir išvengti saugos 
rizikos. Produktai, kuriems taikomos šios taisyklės, jokiu būdu nėra lygiaverčiai produktams, 
kuriems taikomi 3–6 straipsniai, todėl gali būti iškreipiama rinka, atsižvelgiant į aplinkybes, 
sumažėti statinių saugumas ir gali kilti problemų stebint rinką. Į labai mažų įmonių poreikius 
pakankamai atsižvelgta 5 straipsnyje.

Pakeitimas 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
37 straipsnio 1 pastraipa
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Labai mažos įmonės, gaminančios 
statybos produktus, kuriems taikomi 
darnieji standartai, gali pakeisti produkto 
tipo nustatymą atliekant tipo bandymus, 
kai taikomos sistemos 3 ir 4, kaip 
nustatyta V priede, naudodamos metodus, 
kurie skiriasi nuo taikomame darniajame 
standarte nurodytų metodų. Tie 
gamintojai taip pat gali statybos 
produktams, kuriems taikoma sistema 3, 
taikyti sistemos 4 nuostatas. Šias 
supaprastintas procedūras taikantis 
gamintojas turi įrodyti, kad statybos 
produktas atitinka taikomus reikalavimus, 
naudodamas specifinį techninį 
dokumentą.

Išbraukta.

Or.pl

Pakeitimas 152
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
37 straipsnio 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Labai mažos įmonės, gaminančios statybos 
produktus, kuriems taikomi darnieji 
standartai, gali pakeisti produkto tipo 
nustatymą atliekant tipo bandymus, kai 
taikomos sistemos 3 ir 4, kaip nustatyta V 
priede, naudodamos metodus, kurie skiriasi 
nuo taikomame darniajame standarte 
nurodytų metodų. Tie gamintojai taip pat 
gali statybos produktams, kuriems taikoma 
sistema 3, taikyti sistemos 4 nuostatas. Šias 
supaprastintas procedūras taikantis 
gamintojas turi įrodyti, kad statybos 
produktas atitinka taikomus reikalavimus, 
naudodamas specifinį techninį dokumentą.

Labai mažos įmonės, gaminančios statybos 
produktus, kuriems taikomi darnieji 
standartai, gali pakeisti produkto tipo 
nustatymą atliekant tipo bandymus, kai 
taikomos sistemos 3 ir 4, kaip nustatyta V 
priede, naudodamos metodus, kurie skiriasi 
nuo taikomame darniajame standarte 
nurodytų metodų jame nustatytomis 
sąlygomis. Tie gamintojai taip pat gali 
statybos produktams, kuriems taikoma 
sistema 3, taikyti sistemos 4 nuostatas. Šias 
supaprastintas procedūras taikantis 
gamintojas turi įrodyti, kad statybos 
produktas atitinka taikomus reikalavimus, 
naudodamas specifinį techninį dokumentą, 
ir kad jo taikytos procedūros lygiavertės 
darniosiose techninėse specifikacijose 
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nustatytoms procedūroms.

Or.de

Pagrindimas

Komisija savo nuomonėje dėl Tarybos bendrosios pozicijos pagrįstai nurodė tam tikrą 
nenuoseklumą dėl specifinių techninių dokumentų. Šiuo pakeitimu siekiama pašalinti šį 
nenuoseklumą ir užtikrinti, kad pagal specifinius techninius dokumentus deklaruoti produktai 
yra lygiaverčiai įprastai CE ženklu ženklinamiems produktams.

Pakeitimas 153
Mitro Repo

Tarybos pozicija
37 straipsnio 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Labai mažos įmonės, gaminančios statybos 
produktus, kuriems taikomi darnieji 
standartai, gali pakeisti produkto tipo 
nustatymą atliekant tipo bandymus, kai 
taikomos sistemos 3 ir 4, kaip nustatyta V 
priede, naudodamos metodus, kurie skiriasi 
nuo taikomame darniajame standarte 
nurodytų metodų. Tie gamintojai taip pat 
gali statybos produktams, kuriems taikoma 
sistema 3, taikyti sistemos 4 nuostatas. Šias 
supaprastintas procedūras taikantis 
gamintojas turi įrodyti, kad statybos 
produktas atitinka taikomus reikalavimus, 
naudodamas specifinį techninį 
dokumentą.

Labai mažos įmonės, gaminančios statybos 
produktus, kuriems taikomi darnieji 
standartai, gali pakeisti produkto tipo 
nustatymą atliekant tipo bandymus, kai 
taikomos sistemos 3 ir 4, kaip nustatyta V 
priede, naudodamos metodus, kurie skiriasi 
nuo taikomame darniajame standarte 
nurodytų metodų. Tie gamintojai taip pat 
gali statybos produktams, kuriems taikoma 
sistema 3, taikyti sistemos 4 nuostatas. Šias 
supaprastintas procedūras taikantis 
gamintojas turi įrodyti, kad statybos 
produktas atitinka šias sąlygas ir taikomus 
reikalavimus, naudodamas tinkamus
dokumentus.

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
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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.

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

Tarybos pozicija
38 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Statybos produktų, kuriems taikomas 
darnusis standartas ir kurie pagaminti 
individualiai arba pagal individualų 
užsakymą neserijinės gamybos proceso 
būdu bei instaliuoti viename konkrečiame 
statinyje, atveju gamintojas gali taikomos 
sistemos eksploatacinių savybių vertinimo 
dalį, kaip nustatyta V priede, pakeisti 
specifiniu techniniu dokumentu, kuriuo 
įrodoma to produkto atitiktis taikomiems 
reikalavimams.

Išbraukta.

Or.de

Pagrindimas

Pasiūlymu išbraukti šį punktą siekiama aiškiai parodyti, kad vidutinės įmonės įtraukiamos į 
šio reglamento taikymo sritį, ir siekiama išvengti konkurencijos iškreipimo. Šią nuostatą jau 
apima 5 straipsnis – vienintelis skirtumas, kad produktai, kuriems taikomas 5 straipsnis, 
neženklinami CE ženklu. Šia reglamento nuostata prieštaraujama įprastai praktikai ir 
sukeliama sunkumų įmonėms – ir administracinės naštos, ir dalykiniu bei finansiniu 
aspektais, ir nepasiekiama jokio saugumo.

Pakeitimas 155
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
38 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Statybos produktų, kuriems taikomas 
darnusis standartas ir kurie pagaminti 

1. Statybos produktų, kuriems taikomas
darnusis standartas ir kurie pagaminti 
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individualiai arba pagal individualų 
užsakymą neserijinės gamybos proceso 
būdu bei instaliuoti viename konkrečiame 
statinyje, atveju gamintojas gali taikomos 
sistemos eksploatacinių savybių vertinimo 
dalį, kaip nustatyta V priede, pakeisti 
specifiniu techniniu dokumentu, kuriuo 
įrodoma to produkto atitiktis taikomiems 
reikalavimams.

individualiai arba pagal individualų 
užsakymą neserijinės gamybos proceso 
būdu bei instaliuoti viename konkrečiame 
statinyje, atveju gamintojas gali taikomos 
sistemos eksploatacinių savybių vertinimo 
dalį, kaip nustatyta V priede, pakeisti 
specifiniu techniniu dokumentu, kuriuo 
įrodoma to produkto atitiktis taikomiems 
reikalavimams ir jo taikytų procedūrų 
lygiavertiškumas darniosiose techninėse 
specifikacijose nustatytoms procedūroms.

Or.de

Pagrindimas

Komisija savo nuomonėje dėl Tarybos bendrosios pozicijos pagrįstai nurodė tam tikrą 
nenuoseklumą dėl specifinių techninių dokumentų. Šiuo pakeitimu siekiama pašalinti šį 
nenuoseklumą ir užtikrinti, kad pagal specifinius techninius dokumentus deklaruoti produktai 
yra lygiaverčiai įprastai CE ženklu ženklinamiems produktams.

Pakeitimas 156
Mitro Repo

Tarybos pozicija
38 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Statybos produktų, kuriems taikomas 
darnusis standartas ir kurie pagaminti 
individualiai arba pagal individualų 
užsakymą neserijinės gamybos proceso 
būdu bei instaliuoti viename konkrečiame 
statinyje, atveju gamintojas gali taikomos 
sistemos eksploatacinių savybių vertinimo 
dalį, kaip nustatyta V priede, pakeisti 
specifiniu techniniu dokumentu, kuriuo
įrodoma to produkto atitiktis taikomiems 
reikalavimams.

1. Statybos produktų, kuriems taikomas 
darnusis standartas ir kurie pagaminti 
individualiai arba pagal individualų 
užsakymą neserijinės gamybos proceso 
būdu bei instaliuoti viename konkrečiame 
statinyje, atveju gamintojas gali taikomos 
sistemos eksploatacinių savybių vertinimo 
dalį, kaip nustatyta V priede, pakeisti 
tinkamais dokumentais, kuriais įrodoma 
to produkto atitiktis šioms sąlygoms ir
taikomiems reikalavimams.

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass 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.

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

Tarybos pozicija
38 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas statybos 
produktas priklauso statybos produktų 
grupei, kuriai taikoma eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 
sistema yra 1+ arba 1 sistema, kaip 
nustatyta V priede, specifinį techninį 
dokumentą tikrina notifikuotoji produkto 
sertifikavimo įstaiga, kaip nurodyta V 
priede.

Išbraukta.

Or.de

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 158
Mitro Repo

Tarybos pozicija
38 straipsnio 2 dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas statybos 
produktas priklauso statybos produktų 
grupei, kuriai taikoma eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 
sistema yra 1+ arba 1 sistema, kaip 
nustatyta V priede, specifinį techninį 
dokumentą tikrina notifikuotoji produkto 
sertifikavimo įstaiga, kaip nurodyta V 
priede.

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas statybos 
produktas priklauso statybos produktų 
grupei, kuriai taikoma eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 
sistema yra 1+ arba 1 sistema, kaip 
nustatyta V priede, dokumentus, 
nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, tikrina 
notifikuotoji produkto sertifikavimo 
įstaiga, kaip nurodyta V priede.

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass 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.

Pakeitimas 159
Mitro Repo

Tarybos pozicija
56 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jeigu vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal 
Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 
straipsnį arba jeigu jos turi pakankamą 
pagrindą manyti, kad statybos produktas, 
kuriam taikomas darnusis standartas arba 
dėl kurio buvo išduotas Europos techninis 
įvertinimas, neatitinka deklaruotų 
eksploatacinių savybių ir dėl jo kyla 
pavojus, kad nebus įvykdyti esminiai 

Jeigu vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal 
Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 
straipsnį arba jeigu jos turi pakankamą 
pagrindą manyti, kad statybos produktas 
neatitinka deklaruotų eksploatacinių 
savybių ir (arba) dėl jo kyla pavojus, kad 
nebus įvykdyti esminiai statinių 
reikalavimai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, jos atlieka atitinkamo 
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statinių reikalavimai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, jos atlieka atitinkamo 
produkto vertinimą pagal atitinkamus 
šiame reglamente nustatytus reikalavimus. 
Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai, 
atsižvelgiant į poreikį, bendradarbiauja su 
rinkos priežiūros institucijomis.

produkto vertinimą pagal atitinkamus 
šiame reglamente nustatytus reikalavimus. 
Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai, 
atsižvelgiant į poreikį, bendradarbiauja su 
rinkos priežiūros institucijomis.

Or.en

Pagrindimas

Kalbant apie statybos produktus, importuojamus iš trečiųjų šalių, būtų labai naudinga, jei 
rinkos priežiūros priemonių taikymo sritis būtų kiek galima platesnė, siekiant užtikrinti, kad 
kai kurie statybos produktai nebūtų įtraukti į rinkos priežiūros priemonių taikymo sritį tik dėl 
to, kad jie neturi CE ženklo.

Pakeitimas 160
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
56 straipsnio 5 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) tai, kad produktas neatitinka deklaruotų 
eksploatacinių savybių ir (arba) su 
esminiais statinių reikalavimais susijusių 
reikalavimų, nustatytų šiame reglamente;

a) tai, kad produktas neatitinka deklaruotų 
eksploatacinių savybių ir (arba) asmenų 
sveikatos ar saugos, ar kitų su visuomenės 
interesų apsauga susijusių reikalavimų, 
nustatytų šiame reglamente;

Or.en

Pagrindimas

Atsakomybė, susijusi su kontrole, ar įvykdyti statinių reikalavimai, tenka valstybių narių 
sistemoms, skirtoms įvertinti užbaigtoms statyboms, o ne rinkos priežiūros vykdytojams. 
rinkos priežiūros vykdytojai turėtų daugiau dėmesio skirti asmenų sveikatos ar saugos sritims, 
taip pat kitų su visuomenės interesų apsaugai.

Pakeitimas 161
Mitro Repo

Tarybos pozicija
56 straipsnio 5 dalies b punktas
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Tarybos pozicija Pakeitimas

b) darniųjų techninių specifikacijų arba 
specifinių techninių dokumentų 
trūkumai.

b) darniųjų techninių specifikacijų.

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass 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.

Pakeitimas 162
Mitro Repo

Tarybos pozicija
57 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, o statybos produkto neatitiktis 
siejama su Europos vertinimo dokumento 
arba specifinio techninio dokumento 
trūkumais, kaip nurodyta 56 straipsnio 5 
dalies b punkte, Komisija perduoda šį 
klausimą svarstyti Nuolatiniam statybos 
komitetui ir vėliau patvirtina atitinkamas 
priemones.

Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, o statybos produkto neatitiktis 
siejama su Europos vertinimo dokumento 
trūkumais, kaip nurodyta 56 straipsnio 5 
dalies b punkte, Komisija perduoda šį 
klausimą svarstyti Nuolatiniam statybos 
komitetui ir vėliau patvirtina atitinkamas 
priemones.

Or.en

Pagrindimas

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 



AM\835714LT.doc 67/77 PE450.931v01-00

LT

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 Pakeitimass 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.

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

Tarybos pozicija
60 straipsnio 1 pastraipos įžanga

Tarybos pozicija Pakeitimas

Siekiant įgyvendinti šio reglamento tikslus, 
visų pirma panaikinti apribojimus tiekti 
statybos produktus rinkai ir jų išvengti, 
pagal 61 straipsnį ir laikantis 62 ir 63 
straipsniuose nustatytų sąlygų Komisijai 
deleguojami šie įgaliojimai:

Siekiant įgyvendinti šio reglamento tikslus, 
visų pirma panaikinti apribojimus tiekti 
statybos produktus rinkai ir jų išvengti, 
pagal 61 straipsnį ir laikantis 62 ir 63 
straipsniuose nustatytų sąlygų Komisijai 
deleguojami šie įgaliojimai, kuriuos ji 
vykdo pasikonsultavusi su komitetu, kaip 
numatyta 64 straipsnyje:

Or.de

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu norima įtraukti visus susijusius veikėjus, siekiant didesnio praktiškumo. 
Komisija turi būti įpareigota laikytis šios nuostatos ir konsultuotis su Nuolatiniu statybos 
komitetu, nes pakankamai neįtraukus valstybių narių, standartizacijos organizacijų, TVĮ 
organizacijos ir profesinių organizacijų negalima tikėtis teisingų ir praktiškų rezultatų.

Pakeitimas 164
Heide Rühle

Tarybos pozicija
60 straipsnio 1 pastraipos įžanga

Tarybos pozicija Pakeitimas

Siekiant įgyvendinti šio reglamento tikslus, 
visų pirma panaikinti apribojimus tiekti 

Siekiant įgyvendinti šio reglamento tikslus, 
visų pirma panaikinti apribojimus tiekti 
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statybos produktus rinkai ir jų išvengti, 
pagal 61 straipsnį ir laikantis 62 ir 63 
straipsniuose nustatytų sąlygų Komisijai 
deleguojami šie įgaliojimai:

statybos produktus rinkai ir jų išvengti, 
pagal 61 straipsnį ir laikantis 62 ir 63 
straipsniuose nustatytų sąlygų, taip pat 
pasikonsultavus su komitetu pagal 64 
straipsnį Komisijai deleguojami šie 
įgaliojimai:

Or.en

Pakeitimas 165
Heide Rühle

Tarybos pozicija
60 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) kai tikslinga, nustatyti konkrečių 
statybos produktų grupių esmines 
charakteristikas ar ribinius lygius, kuriuos 
pagal 3–6 straipsnius gamintojas 
pateikdamas savo produktą į rinką turi 
deklaruoti gamintojo produkto naudojimo 
paskirčių atžvilgiu nurodydamas lygius ar 
klases arba aprašyme;

a) nustatyti konkrečių statybos produktų 
grupių esmines charakteristikas ar ribinius 
lygius, kuriuos pagal 3–6 straipsnius 
gamintojas pateikdamas savo produktą į 
rinką turi deklaruoti gamintojo produkto 
naudojimo paskirčių atžvilgiu 
nurodydamas lygius ar klases arba 
aprašyme; 

Or.en

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

Tarybos pozicija
I priedo 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Statiniai ir atskiros jų dalys turi atitikti jų 
naudojimo paskirtį. Atsižvelgiant į 
įprastinę techninę priežiūrą, statiniai turi 
atitikti šiuos esminius statinių reikalavimus 
ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį.

Statiniai ir atskiros jų dalys turi atitikti jų 
naudojimo paskirtį. Atsižvelgiant į 
įprastinę techninę priežiūrą, statiniai turi 
atitikti šiuos esminius statinių reikalavimus 
ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį. 
Produkto esminės charakteristikos ir jo 
eksploatacinių savybių nustatymo metodai 
ir kriterijai, atsižvelgiant į esminius 
reikalavimus pagal šį priedą, nustatomi 
techninėse specifikacijose.
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Siekiant įrodyti, kad produktas atitinka 
esminius reikalavimus, jei įmanoma, 
reikia taikyti darniąsias Europos 
Sąjungos taisykles (pvz., „Eurocodes“).

Or.de

Pagrindimas

Tarybos pasiūlymu derinimas, kurio siekiama, įgyvendinamas tik iš dalies. Trūkstant išsamių 
Europos Sąjungos lygmeniu suvienodintų taisyklių, kuriomis būtų galima įrodyti, kad 
produktas atitinka esminius reikalavimus, kaip nustatyta I priede, tam reikalingas produkto 
charakteristikas ir eksploatacines savybes šiuo metu reikia išvesti iš atitinkamų taisyklių, 
taikomų nacionaliniu lygmeniu. To pasekmė –  statybos produktų gamintojas turi atsižvelgti į
daugybę skirtingų nacionalinių parametrų ir charakteristikų. Todėl pateiktame reglamente 
reikėtų įtvirtinti esamas taisykles „Eurocodes“.

Pakeitimas 167
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
I priedo 3 dalies 1 pastraipos d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) pavojingų medžiagų išleidimo į gruntinį 
vandenį, jūrų vandenis arba dirvožemį;

d) pavojingų medžiagų išleidimo į gruntinį 
vandenį, ežerus, upes, jūrų vandenis arba 
dirvožemį;

Or.en

Pakeitimas 168
Eija-Riitta Korhola

Tarybos pozicija
I priedo 3 dalies 1 pastraipos d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) pavojingų medžiagų išleidimo į gruntinį 
vandenį, jūrų vandenis arba dirvožemį;

d) pavojingų medžiagų išleidimo į gruntinį 
vandenį, jūrų vandenis ežerus, upių 
sistemas arba dirvožemį; 

Or.en
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Pakeitimas 169
Andreas Schwab

Tarybos pozicija
I priedo 7 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7. Tvarus gamtos išteklių naudojimas 7. Tvarus statiniams skirtų gamtos išteklių 
naudojimas

Or.en

Pagrindimas

Svarbu pavadinime atkreipti dėmesį į statybų lygmenį, kad būtų išvengta nesusipratimų.

Pakeitimas 170
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
I priedo 7 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7. Tvarus gamtos išteklių naudojimas 7. Tvarus gamtos išteklių naudojimas
statyboms ir visuomeniniams darbams.

Or.en

Pakeitimas 171
Heide Rühle

Tarybos pozicija
I priedo 7 dalies 1 pastraipos įžanga

Tarybos pozicija Pakeitimas

Statiniai turi būti projektuojami, statomi ir 
griaunami taip, kad būtų tvariai naudojami 
gamtiniai ištekliai ir užtikrinamas:

Statiniai turi būti projektuojami, statomi ir 
griaunami taip, kad būtų tvariai naudojami 
gamtiniai ištekliai ir ypač užtikrinamas:

Or.en
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Pakeitimas 172
Eija-Riitta Korhola

Tarybos pozicija
I priedo 7 dalies 1 pastraipos įžanga

Tarybos pozicija Pakeitimas

Statiniai turi būti projektuojami, statomi ir 
griaunami taip, kad būtų tvariai naudojami 
gamtiniai ištekliai ir užtikrinamas: 

Statiniai turi būti projektuojami, statomi ir 
griaunami taip, kad viso jo būvio ciklo 
metu būtų tvariai naudojami gamtiniai 
ištekliai ir užtikrinamas:

Or.en

Pagrindimas

Statybos sektorius sunaudoja iki 50 proc. Europoje naudojamų žaliavų, be to, jam tenka 
40 proc. visų Europoje susidarančių atliekų atliekų. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į ES 
politiką dėl „tvaraus gamtinių išteklių naudojimo“, kaip apibrėžta ES teminėje strategijoje 
dėl tvaraus gamtinių išteklių naudojimo (COM 2005/670), turi būti užtikrinta, kad į produktų 
atitikties aplinkosaugos reikalavimams deklaracijas (EPD), skirtas statybos produktams, būtų 
įtraukta ES pagrindinius tikslus atitinkanti informacija, susijusi su tvariu gamtinių išteklių 
naudojimu per visą jų būvio ciklą.

Pakeitimas 173
Heide Rühle

Tarybos pozicija
I priedo 7 dalies 1 pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) statinių, jų medžiagų ir dalių 
perdirbamumas po nugriovimo;

a) statinių, jų medžiagų ir dalių 
išsaugojimas pakartotiniam naudojimui 
ar perdirbimui po nugriovimo; 

Or.en

Pakeitimas 174
Eija-Riitta Korhola

Tarybos pozicija
I priedo 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Aplinkosauginėse produkto 
deklaracijose turėtų būti pateikta bent jau 
ši aplinkosaugos informacija:
– gamtinių išteklių naudojimas (įskaitant 
atskirus duomenis apie 
neatsinaujinančias ir atsinaujinančias 
žaliavas ir energiją);
– daromas poveikis aplinkai; ir 
– susidarančios atliekos.

Or.en

Pagrindimas

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 
konstatuojamoji dalis 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.

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

Tarybos pozicija
II priedo 5 dalies antraštė 

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Komisijos dalyvavimas 5. Komisijos ir gamintojo dalyvavimas

Or.de



AM\835714LT.doc 73/77 PE450.931v01-00

LT

Pagrindimas

Teisę dalyvauti turi turėti ir gamintojai.

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

Tarybos pozicija
II priedo 5 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisijos atstovas gali stebėtojo teisėmis 
dalyvauti visuose darbo programos 
vykdymo etapuose.

Komisijos atstovas ir gamintojo atstovas
gali stebėtojo teisėmis dalyvauti visuose 
darbo programos vykdymo etapuose.

Or.de

Pagrindimas

Teisę dalyvauti turi turėti ir gamintojai.

Pakeitimas 177
Heide Rühle

Tarybos pozicija
II priedo 7 dalies 1 pastraipos c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) nusiunčia jo kopiją Komisijai. c) nusiunčia jo kopiją Komisijai,
pasikonsultavus su komitetu pagal 64 
straipsnį.

Or.en

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

Tarybos pozicija
II priedo 7 dalies 2 pastraipa
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Jeigu per penkiolika darbo dienų nuo 
gavimo dienos Komisija pateikia TVĮ 
organizacijai pastabų dėl Europos 
vertinimo dokumento projekto, TVĮ 
organizacija atitinkamai pakeičia projektą
ir patvirtinto Europos vertinimo 
dokumento kopiją nusiunčia gamintojui ir 
Komisijai.

Jeigu per penkiolika darbo dienų nuo 
gavimo dienos Komisija pateikia TVĮ 
organizacijai pastabų dėl Europos 
vertinimo dokumento kopijos, TVĮ 
organizacija pastabas apsvarsto ir pagal 
tai pakeisto arba nepakeisto Europos 
vertinimo dokumento kopiją nusiunčia 
gamintojui ir Komisijai.

Or.de

Pagrindimas

Formuluotė klaidinanti, nes projektas priimamas pagal b) punktą ir šiuo atveju jau nėra 
projektas. Be to, Komisijos įtaka, dėl kurios, akivaizdu, dokumentas visada turėtų būti 
keičiamas, tokia forma nepriimtina.

Pakeitimas 179
Heide Rühle

Tarybos pozicija
III priedo 7 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jeigu per penkiolika darbo dienų nuo 
gavimo dienos Komisija pateikia TVĮ 
organizacijai pastabų dėl Europos 
vertinimo dokumento projekto, TVĮ 
organizacija atitinkamai pakeičia projektą 
ir patvirtinto Europos vertinimo 
dokumento kopiją nusiunčia gamintojui ir 
Komisijai.

Jeigu per penkiolika darbo dienų nuo 
gavimo dienos Komisija pateikia TVĮ 
organizacijai pastabų dėl Europos 
vertinimo dokumento projekto, TVĮ 
organizacija iš naujo apsvarsto vertinamą
projektą, atsižvelgdama į šias pastabas ir 
patvirtinto Europos vertinimo dokumento 
kopiją nusiunčia gamintojui ir Komisijai. 

Or.en

Pakeitimas 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Tarybos pozicija
III priedo antraštė
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. . 
...................

Išbraukta.

Or.de

Pagrindimas

Neaišku, kodėl, be identifikacinio kodo, kaip nustatyta 1 punkte, reikalingas dar vienas 
numeris.

Pakeitimas 181
Mitro Repo

Tarybos pozicija
III priedo 3 punkto a papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) atitinkamo darniojo standarto nuoroda su 
data ir, kai tinka, naudotų specifinių 
techninių dokumentų nuorodos numeris;

a) atitinkamo darniojo standarto nuoroda su 
data ir, kai tinka, pagal 36–38 straipsnių 
nuostatas naudotų dokumentų nuorodos 
numeris;

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass 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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Pakeitimas 182
Mitro Repo

Tarybos pozicija
III priedo 3 punkto 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti 
specifiniai techniniai dokumentai, 
reikalavimai, kuriuos atitinka produktas:

Kai buvo naudoti 37 ar 38 straipsniai, 
reikalavimai, kuriuos atitinka produktas:

Or.en

Pagrindimas

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 Pakeitimass 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.

Pakeitimas 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Tarybos pozicija
V priedo 1.1 dalies b punkto iv papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

iv) mėginių auditiniu bandymu prieš
pateikiant produktą į rinką.

iv) sutartimi su gamintoju, kurioje 
numatytas mėginių auditinis bandymas po 
produkto pateikimo į rinką.

Or.pl

Pagrindimas

Nėra prasmės atlikti produkto auditinį bandymą prieš pateikiant į rinką, nes prieš pateikimą 
atliekami tipo bandymai (kurie yra platesni už auditinius bandymus), taip pat ir galimą 
auditinį bandymą prieš pateikiant produktą į rinką, kai mėginį pristato gamintojas. Galima 
numanyti, kad gamintojas pristatys produktą su deklaruotomis savybėmis. Auditinis 
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bandymas turi būti taikomas produktams, jau parduodamiems rinkoje.


