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Amendement 50
Cristian Silviu Buşoi

Standpunt van de Raad
Overweging 5

Standpunt van de Raad Amendement

(5) Indien van toepassing, worden de 
essentiële kenmerken waarvan de prestaties 
dienen ten worden aangegeven, vastgesteld 
door middel van de bepalingen voor een
beoogd gebruik van een bouwproduct in 
een lidstaat die gelden ter naleving van de 
fundamentele eisen voor bouwwerken.

(5) Indien van toepassing, worden de 
essentiële kenmerken waarvan de prestaties 
dienen ten worden aangegeven, vastgesteld 
door middel van de bepalingen voor een of 
meerdere beoogde gebruiksvormen van 
een bouwproduct in een lidstaat die gelden 
ter naleving van de fundamentele eisen 
voor bouwwerken.

Or.en

Motivering

Afgaande op de regels in deze sector, en de bepalingen in de tekst, moet hier ook worden 
gedacht aan meerdere gebruiksvormen.

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

Standpunt van de Raad
Overweging 8 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

(8 bis) De werkzaamheden van 
bouwondernemingen dienen niet onder de 
onderhavige verordening te vallen. Het 
optrekken van bouwwerken is een vorm 
van dienstverlening, en niet het op de 
markt brengen van een product door een 
fabrikant. Tot de activiteiten van een 
bouwonderneming behoort in sommige 
gevallen ook het afzonderlijk 
vervaardigen van individuele onderdelen 
van het bouwwerk, die vervolgens door de 
bouwondernemer in het bouwwerk 
geïnstalleerd worden.

Or.de
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Motivering

Met de nieuwe verordening moet het definitief lukken de precisering te geven dat 
bouwondernemingen die afzonderlijke bouwelementen op of buiten het bouwterrein
prefabriceren, niet onder de verordening vallen. De verordening bepaalt de voorwaarden voor 
het in de handel brengen of aanbieden van bouwproducten. Het inbouwen van bouwproducten 
valt niet onder de verordening.

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

Standpunt van de Raad
Overweging 15 

Standpunt van de Raad Amendement

(15) De drempelniveaus die de Commissie 
overeenkomstig deze verordening vaststelt, 
moeten voor de essentiële kenmerken van 
het betrokken bouwproduct algemeen 
erkende waarden zijn ten aanzien van de 
bepalingen in de lidstaten.

(15) De drempelniveaus die de Commissie 
overeenkomstig deze verordening voor de 
essentiële kenmerken van het betrokken 
bouwproduct vaststelt, moeten een hoog 
beschermingsniveau in de zin van artikel 
114 van het VWEU waarborgen.

Or.de

Motivering

Drempelwaarden kunnen om technische of regelgevende redenen worden vastgesteld (zie 
overweging 16). Geschiedt dit om regelgevingsredenen, dan is het doel de bescherming van de in 
artikel 114 genoemde algemene belangen gezondheid, veiligheid, milieubescherming en 
bescherming van de consument. De basis is daarom niet een "algemene erkenning", maar het in 
artikel 114 vermelde streven naar een hoog beschermingsniveau.

Amendement 53
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Overweging 24 

Standpunt van de Raad Amendement

(24) Het zou nuttig zijn als de 
prestatieverklaring informatie bevatte over 
aanwezige gevaarlijke stoffen met als doel 
de kansen voor duurzame bouwwerken te 
vergroten en de ontwikkeling van 
milieuvriendelijke producten te faciliteren. 
Deze verordening doet geen afbreuk aan de 
rechten en plichten die de lidstaten hebben 
op grond van andere instrumenten van het 

(24) De prestatieverklaring kan informatie 
bevatten over aanwezige gevaarlijke 
stoffen met als doel de kansen voor 
duurzame bouwwerken te vergroten en de 
ontwikkeling van milieuvriendelijke 
producten te faciliteren. Deze verordening 
doet geen afbreuk aan de rechten en 
plichten die de lidstaten hebben op grond 
van andere instrumenten van het Unierecht 
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Unierecht die betrekking kunnen hebben 
op gevaarlijke stoffen, in het bijzonder 
Richtlijn 98/8/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende het op de markt brengen van 
biociden1, Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid2, Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
18 december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen3, Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen4 en Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels5.

die betrekking kunnen hebben op 
gevaarlijke stoffen, in het bijzonder 
Richtlijn 98/8/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende het op de markt brengen van 
biociden1, Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid2, Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
18 december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen3, Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen4 en Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels5.

Or.en

Amendement 54
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Overweging 24 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

(24 bis) De prestatieverklaring kan 
worden genummerd in overeenstemming 
met het referentienummer voor het type 
product.

Or.en

Amendement 55
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Overweging 31 
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Standpunt van de Raad Amendement

(31) De CE-markering moet het enige 
merkteken zijn dat aangeeft dat het 
bouwproduct overeenstemt met de 
aangegeven prestaties en dat het voldoet 
aan de toepasselijke eisen betreffende de 
uniale harmonisatiewetgeving. Andere 
markeringen kunnen echter worden 
gebruikt mits zij bijdragen aan het 
verbeteren van de 
consumentenbescherming en niet onder de 
uniale harmonisatiewetgeving vallen.

(31) De CE-markering moet het enige 
merkteken zijn dat aangeeft dat het 
bouwproduct overeenstemt met de 
aangegeven prestaties en dat het voldoet 
aan de toepasselijke eisen betreffende de 
uniale harmonisatiewetgeving. Andere 
markeringen kunnen echter worden 
gebruikt mits zij bijdragen aan het 
verbeteren van de 
consumentenbescherming en niet onder de 
uniale harmonisatiewetgeving vallen. Voor 
die andere markeringen mag echter geen 
bijkomende certificering worden verlangd 
voor reeds van de CE-markering 
voorziene producten, waaruit het 
eindproduct is samengesteld waarvoor de 
extra markering wordt aangevraagd. 

Or.en

Motivering

Deze verduidelijking is essentieel om te zorgen dat de CE-markering haar eerste positie onder 
alle andere markeringen behoudt.

Amendement 56
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Overweging 34 

Standpunt van de Raad Amendement

(34) Fabrikanten kunnen gebruik maken 
van vereenvoudigde procedures door 
middel van documentatie in een formaat 
van hun keuze, overeenkomstig de 
voorwaarden van de betrokken 
geharmoniseerde norm.

(34) Fabrikanten kunnen zo nodig gebruik 
maken van vereenvoudigde procedures 
door middel van documentatie in een 
formaat van hun keuze, overeenkomstig de 
voorwaarden van de betrokken 
geharmoniseerde technische specificatie.

Or.en

Motivering

Onder vereenvoudigde procedures (hoofdstuk VI) worden zowel geharmoniseerde technische 
specificaties (zie artikel 36, lid 1 (a) & (c)) als geharmoniseerde normen genoemd (artikelen 36, 
lid 1 (b), 37 & 38); bovendien zijn niet aan alle normen ‘voorwaarden’ verbonden als waarop in 
deze overweging wordt gedoeld.



AM\835714NL.doc 7/73 PE450.931v01-00

NL

Amendement 57
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Overweging 36 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

(36 bis) De interpretatieve definitie van
'niet in serie gemaakte producten' voor de 
verschillende onder deze verordening 
vallende bouwproducten moet worden 
gegeven door de desbetreffende 
technische comités van de CEN.

Or.en

Motivering

Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de CE-markeringsvrijstellingen, waardoor de 
interne markt kunstmatig zou worden opgedeeld, moet gedacht worden over concrete 
interpretaties van de definitie voor 'niet in serie gemaakte producten'. Gezien de grote 
verscheidenheid aan bouwproducten, moeten deze interpretatieve definities worden gegeven 
door de desbetreffende technische comités binnen de CEN.

Amendement 58
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Overweging 36 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

(36 bis) De interpretatieve definitie van 
'niet in serie gemaakte producten' voor de 
verschillende onder deze verordening 
vallende bouwproducten moet worden 
gegeven door de desbetreffende 
technische comités van de CEN.

Or.en

Amendement 59
Eija-Riitta Korhola

Standpunt van de Raad
Overweging 36 bis (nieuw) 
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Standpunt van de Raad Amendement

(36 bis) De interpretatieve definitie van 
'niet in serie gemaakte producten' voor de 
verschillende onder deze verordening 
vallende bouwproducten moet worden 
gegeven door de desbetreffende 
technische comités van de CEN.

Or.en

Motivering

Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de CE-markeringsvrijstellingen, waardoor de 
interne markt kunstmatig zou worden opgedeeld, moet gedacht worden over concrete 
interpretaties van de definitie voor 'niet in serie gemaakte producten', moeten deze 
interpretatieve definities worden gegeven door de desbetreffende technische comités binnen de 
CEN, die in staat zijn de specifieke eigenschappen van de verschillende bouwproducten in 
aanmerking te nemen.

Amendement 60
Cristian Silviu Buşoi

Standpunt van de Raad
Overweging 37 

Standpunt van de Raad Amendement

(37) Alle marktdeelnemers die een rol 
vervullen in de toeleverings- en 
distributieketen moeten passende 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
zij uitsluitend bouwproducten op de markt 
aanbieden die aan de voorschriften van 
deze verordening voldoen, met als doel de 
prestaties van bouwproducten te 
garanderen en de fundamentele eisen voor 
bouwwerken na te leven. In het bijzonder 
dienen importeurs en distributeurs van 
bouwproducten op de hoogte te zijn van de 
essentiële kenmerken waarvoor op de 
uniale markt bepalingen gelden, alsmede 
van de specifieke voorschriften in de 
lidstaten ten aanzien van de fundamentele 
eisen voor bouwwerken, en dienen zij deze 
kennis in hun handelstransacties te 
gebruiken.

(37) Alle marktdeelnemers die een rol 
vervullen in de toeleverings- en 
distributieketen moeten passende 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
zij uitsluitend bouwproducten op de markt 
aanbieden die aan de voorschriften van 
deze verordening voldoen, met als doel de 
prestaties van bouwproducten te 
garanderen en de fundamentele eisen voor 
bouwwerken na te leven. In het bijzonder 
dienen importeurs en distributeurs van 
bouwproducten op de hoogte te zijn van de 
essentiële kenmerken waarvoor op de 
uniale markt bepalingen gelden, alsmede 
van de specifieke voorschriften in de 
lidstaten ten aanzien van de fundamentele 
eisen voor bouwwerken, en dienen zij deze 
kennis in hun handelstransacties te 
gebruiken, zodat onbedoelde niet-
conformiteit van bouwproducten met de 
prestatieverklaring zo weinig mogelijk 



AM\835714NL.doc 9/73 PE450.931v01-00

NL

voorkomt en materiële verliezen tot een 
minimum beperkt blijven.

Or.en

Motivering

Deze bepaling noodt tot preventieve maatregelen van de zijde van de marktdeelnemers om 
gevallen van normafwijking te voorkomen, alsmede tot maatregelen van de zijde van de 
markttoezichthouders. In hun hoedanigheid van verantwoordelijke rechtspersonen zullen de
marktdeelnemers verliezen of schade bij hun handelstransacties willen voorkomen, waardoor 
met name kmo’s worden geholpen aan vereisten te voldoen en waarde voor hun geld te krijgen.

Amendement 61
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Overweging 46 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(46 bis) In dit verband dient de Commissie 
op een passend tijdstip een gedelegeerde 
handeling uit te vaardigen waarin de 
voorwaarden worden geregeld voor het 
gebruik van websites om de inhoud van de 
prestatieverklaring bekend te maken. In 
de tussentijd blijft het gebruik van 
websites volgens de huidige praktijk 
toegestaan.

Or.en

Motivering

Van de mogelijkheid om de inhoud van de prestatieverklaring op een website bekend te maken 
wordt in veel bedrijfssectoren al gebruik gemaakt. Zonder die mogelijkheid zouden fabrikanten 
een apart document moeten bijsluiten bij elk verkocht product, wat extra moeite en geld kost 
zonder dat het iets extra oplevert. De termijn voor de uit te vaardigen gedelegeerde handeling 
moet in overleg met het Parlement worden vastgesteld.

Amendement 62
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Overweging 46 bis (nieuw)
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Standpunt van de Raad Amendement

(46 bis) In dit verband, dient de 
Commissie op een passend tijdstip een 
gedelegeerde handeling uit te vaardigen 
waarin de voorwaarden worden geregeld 
voor het gebruik van websites om de 
inhoud van de prestatieverklaring bekend 
te maken. In de tussentijd blijft het 
gebruik van websites volgens de huidige 
praktijk toegestaan.

Or.en

Amendement 63
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Overweging 49 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(49 bis) Het behoud van materialen na de 
sloop in de materiaalcyclus door 
hergebruik of recycling is van essentieel 
belang voor de realisering van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie, en 
iedere lidstaat moet met een actieplan 
komen waarin nader aangegeven wordt 
hoe het hergebruik of recycling in de 
bouwindustrie kan worden 
aangemoedigd.

Or.en

Amendement 64
Eija-Riitta Korhola

Standpunt van de Raad
Overweging 50 

Standpunt van de Raad Amendement

(50) Voor de evaluatie van het duurzaam 
gebruik van hulpbronnen en voor de 
milieueffectbeoordeling van bouwwerken 
moeten, indien voorhanden, 
milieuproductverklaringen worden 

(50) Voor de evaluatie van het duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
voor de milieueffectbeoordeling van 
bouwwerken moeten, indien voorhanden, 
Europees gestandaardiseerde
milieuproductverklaringen worden 
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gebruikt. gebruikt. Met het oog op de 
hoofddoelstelling in de mededeling van de 
Commissie van 21 december 2005 
"Thematische strategie voor duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen", 
moeten EPD3s tenminste de volgende 
milieu-informatie bevatten:
-gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
(met onderscheid tussen hernieuwbare en 
niet-hernieuwbare materialen en 
energie);
-resulterende milieugevolgen; alsmede
-gegenereerd afval.

Or.en

Motivering

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

Amendement 65
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Overweging 50 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(50 bis) Waar mogelijk moeten 
geharmoniseerde Europese regels worden 
uitgewerkt voor de evaluatie van de in 
bijlage I bedoelde fundamentele vereisten.
Bovendien moet de Commissie 
overeenkomstig deze verordening de 
bestaande interpretatieve documenten 
herzien voor de in bijlage I, punten 1-6, 
bedoelde fundamentele vereisten. In een 
aanvullend interpretatief document 
moeten de bijlage I, punt 7 bedoelde 
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fundamentele vereisten nader worden 
omschreven, en aan de CEN moet 
dienovereenkomstig opdracht worden 
gegeven.

Or.en

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

Standpunt van de Raad
Overweging 50 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

(50 bis) Waar mogelijk dienen uniforme 
Europese regelingen te worden opgesteld 
die voorschrijven hoe moet worden 
aangetoond dat aan de fundamentele 
eisen van Bijlage I is voldaan.

Or.de

Motivering

De voorgestelde aanvulling wordt ingegeven door de overweging dat harmonisering het 
algemene doel is van de beoogde verordening. Deze is noodzakelijk om het gevaar van een 
"deharmonisering" af te wenden.

Amendement 67
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

Deze verordening bepaalt de voorwaarden 
voor het in de handel brengen of aanbieden 
van bouwproducten door geharmoniseerde 
voorschriften vast te stellen voor de wijze 
waarop de prestaties van bouwproducten 
met betrekking tot hun essentiële 
kenmerken worden uitgedrukt, en voor het 
gebruik van de CE-markering op die 
producten.

Deze verordening bepaalt de voorwaarden 
voor het in de handel brengen of aanbieden 
van bouwproducten door geharmoniseerde 
voorschriften vast te stellen voor de wijze 
waarop de prestaties van bouwproducten 
met betrekking tot hun essentiële 
kenmerken worden uitgedrukt, en voor het 
gebruik van de CE-markering op die 
producten.

Wanneer in geval van een bouwproduct, 
de essentiële kenmerken ten aanzien van 
de in bijlage I bedoelde fundamentele 
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eisen voor werken reeds geheel of 
gedeeltelijk in andere EU-wetgeving zijn 
geregeld, is deze verordening voor wat die 
kenmerken betreft niet van toepassing op 
dat bouwproduct , te rekenen vanaf de 
datum van omzetting van die andere 
wetgeving.

Or.en

Amendement 68
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. "bouwproduct": elk product of kit dat 
wordt vervaardigd en in de handel wordt 
gebracht om blijvend te worden verwerkt 
in bouwwerken of delen ervan, zodat de 
verwijdering van het product de prestaties 
van het bouwwerk wijzigt ten opzichte van 
de fundamentele eisen voor bouwwerken;

1. "bouwproduct": elk product of kit dat 
wordt vervaardigd en in de handel wordt 
gebracht om blijvend te worden verwerkt 
in bouwwerken of delen ervan, zodat de 
prestatie van het product de prestaties van 
het bouwwerk wijzigt ten opzichte van de 
fundamentele eisen voor bouwwerken;

Or.en

Motivering

Taalkundige wijziging.

Amendement 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

11 bis. "innovatief product": een nieuwe 
en/of vernieuwende 
materiaalgerelateerde, technische of 
technologische oplossing, waarvoor geen 
geharmoniseerde norm is vastgesteld;

Or.pl
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Motivering

Europese technische beoordelingen mogen alleen voor nieuwe/vernieuwende producten worden 
afgegeven.

Amendement 70
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – alinea 1 – punt 15 

Standpunt van de Raad Amendement

15. "specifieke technische documentatie": 
documentatie die aantoont dat methoden 
in het toepasselijke systeem voor de 
beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid vervangen zijn 
door andere methoden, op voorwaarde dat 
de resultaten van die andere methoden 
gelijkwaardig zijn met die van de 
testmethoden van de betrokken 
geharmoniseerde norm;

Schrappen

Or.en

Motivering

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

Amendement 71
Lara Comi

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – alinea 1 – punt 15

Standpunt van de Raad Amendement

15. "specifieke technische documentatie": 
documentatie die aantoont dat methoden in 
het toepasselijke systeem voor de 
beoordeling en verificatie van de 

15. "specifieke technische documentatie": 
documentatie die aantoont dat door de 
fabrikant aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan, en dat bepaalde procedures om 
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prestatiebestendigheid vervangen zijn 
door andere methoden, op voorwaarde dat 
de resultaten van die andere methoden 
gelijkwaardig zijn met die van de 
testmethoden van de betrokken 
geharmoniseerde norm;

aan die voorwaarden te voldoen, zijn 
gevolgd;

Or.en

Amendement 72
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – alinea 1 – punt 15 

Standpunt van de Raad Amendement

15. "specifieke technische documentatie": 
documentatie die aantoont dat methoden in 
het toepasselijke systeem voor de 
beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid vervangen zijn 
door andere methoden, op voorwaarde dat 
de resultaten van die andere methoden 
gelijkwaardig zijn met die van de 
testmethoden van de betrokken 
geharmoniseerde norm;

15. "specifieke technische documentatie": 
documentatie die aantoont dat door de 
fabrikant aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan, en dat bepaalde procedures om 
aan die voorwaarden te voldoen, zijn 
gevolgd;

Or.en

Motivering

Deze definitie behoeft verduidelijking met het oog op de consistentie met de bijbehorende 
overwegingen en de artikelen 36 - 38 inzake vereenvoudigde procedures en het gebruik van de 
STD. De STD is immers alleen bruikbaar en toepasbaar met een zo ruim mogelijke definitie, 
afgestemd op de verschillende gebruiksvormen en situaties die de fabrikant die de STD opstelt, 
kan tegenkomen.

Amendement 73
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – punt 15 

Standpunt van de Raad Amendement

15. "specifieke technische documentatie": 
documentatie die aantoont dat methoden in 
het toepasselijke systeem voor de 
beoordeling en verificatie van de 

15. "specifieke technische documentatie": 
documentatie die aantoont door welke 
andere methoden de methoden waarin de 
geharmoniseerde technische specificaties 
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prestatiebestendigheid vervangen zijn door 
andere methoden, op voorwaarde dat de 
resultaten van die andere methoden 
gelijkwaardig zijn met die van de 
testmethoden van de betrokken
geharmoniseerde norm;

voorzien in het toepasselijke systeem voor 
de beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid vervangen zijn;

Or.de

Motivering

De Commissie heeft in haar advies over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad terecht 
gewezen op een bepaalde incoherentie bij de opstelling van de specifieke technische 
documentatie. Deze incoherentie moet met dit amendement uit de wereld worden geholpen en 
tevens moet worden gegarandeerd dat de met behulp van een specifieke technische documentatie 
gedeclareerde producten gelijkwaardig aan de anders van de CE-aanduiding voorziene 
producten zijn.

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

Standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 1 

Standpunt van de Raad Amendement

1. Indien een bouwproduct onder een 
geharmoniseerde norm valt of daarvoor een 
Europese technische beoordeling is 
verstrekt, stelt de fabrikant een 
prestatieverklaring op wanneer een 
dergelijk product in de handel wordt 
gebracht.

1. Indien een bouwproduct onder een 
geharmoniseerde norm valt of daarvoor een 
Europees beoordelingsdocument is 
verstrekt, stelt de fabrikant een 
prestatieverklaring op wanneer een 
dergelijk product in de handel wordt 
gebracht.

Or.de

Motivering

De voorgestelde wijziging beoogt een grotere transparantie van de technische regeling en een 
verbetering van een technische uitvoerbaarheid.

Amendement 75
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Indien een bouwproduct onder een 1. Indien een bouwproduct aan een 
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geharmoniseerde norm valt of daarvoor een 
Europese technische beoordeling is 
verstrekt, stelt de fabrikant een 
prestatieverklaring op wanneer een 
dergelijk product in de handel wordt 
gebracht.

geharmoniseerde norm beantwoordt of 
daarvoor een Europese technische 
beoordeling is verstrekt, stelt de fabrikant 
een prestatieverklaring op wanneer een 
dergelijk product in de handel wordt 
gebracht.

Or.en

Motivering

Technische aanpassing.

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

Standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien een bouwproduct onder een 
geharmoniseerde norm valt of daarvoor een 
Europese technische beoordeling is 
verstrekt, wordt elke vorm van informatie 
over de prestaties met betrekking tot de 
essentiële kenmerken, vastgelegd in de 
toepasselijke geharmoniseerde technische 
specificatie, slechts ter beschikking gesteld 
indien zij in de prestatieverklaring is 
vermeld en gespecificeerd.

2. Indien een bouwproduct onder een 
geharmoniseerde norm valt of daarvoor een 
Europees beoordelingsdocument is 
verstrekt, wordt elke vorm van informatie 
over de prestaties met betrekking tot de 
essentiële kenmerken, vastgelegd in de 
toepasselijke geharmoniseerde technische 
specificatie, slechts ter beschikking gesteld 
indien zij in de prestatieverklaring is 
vermeld en gespecificeerd.

Or.de

Motivering

De voorgestelde wijziging beoogt een grotere transparantie van de technische regeling en een 
verbetering van een technische uitvoerbaarheid.

Amendement 77
Cristian Silviu Buşoi

Standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien een bouwproduct onder een 
geharmoniseerde norm valt of daarvoor
een Europese technische beoordeling is 

2. De fabrikant stelt een 
prestatieverklaring op wanneer hij een 
bouwproduct in de handel brengt dat 
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verstrekt, wordt elke vorm van informatie 
over de prestaties met betrekking tot de 
essentiële kenmerken, vastgelegd in de 
toepasselijke geharmoniseerde technische 
specificatie, slechts ter beschikking 
gesteld indien zij in de prestatieverklaring 
is vermeld en gespecificeerd.

onder een geharmoniseerde norm valt of 
waarvoor een Europese technische 
beoordeling is verstrekt.

Or.en

Motivering

Het is beter in deze volgorde te benadrukken dat het de fabrikant is die de prestatieverklaring 
opstelt, en wel alleen als wanneer hij een bouwproduct in de handel brengt, en alleen als dat 
product onder een geharmoniseerde norm valt of een Europese technische beoordeling daarvoor 
is verstrekt. 

Amendement 78
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien een bouwproduct onder een 
geharmoniseerde norm valt of daarvoor een 
Europese technische beoordeling is 
verstrekt, wordt elke vorm van informatie 
over de prestaties met betrekking tot de 
essentiële kenmerken, vastgelegd in de 
toepasselijke geharmoniseerde technische 
specificatie, slechts ter beschikking gesteld 
indien zij in de prestatieverklaring is 
vermeld en gespecificeerd.

2. Indien een bouwproduct aan een 
geharmoniseerde norm beantwoordt of 
daarvoor een Europese technische 
beoordeling is verstrekt, wordt elke vorm 
van informatie over de prestaties met 
betrekking tot de essentiële kenmerken, 
vastgelegd in de toepasselijke 
geharmoniseerde technische specificatie, 
slechts ter beschikking gesteld indien zij in 
de prestatieverklaring is vermeld en 
gespecificeerd.

Or.en

Motivering

Technische aanpassing.

Amendement 79
Lara Comi

Standpunt van de Raad
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule 
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Standpunt van de Raad Amendement

Indien uniale of nationale bepalingen er 
niet toe verplichten de essentiële 
kenmerken aan te geven in de markt -
waar een fabrikant zijn product in de 
handel wil brengen, kan een fabrikant in 
afwijking van artikel 4, lid 1, bij het in de 
handel brengen van een onder een 
geharmoniseerde norm vallend 
bouwproduct afzien van de opstelling van 
een prestatieverklaring wanneer:

Een fabrikant kan in afwijking van 
artikel 4, lid 1, bij het in de handel brengen 
van een onder een geharmoniseerde norm 
vallend bouwproduct afzien van de 
opstelling van een prestatieverklaring 
wanneer:

Or.en

Amendement 80
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

Indien uniale of nationale bepalingen er 
niet toe verplichten de essentiële 
kenmerken aan te geven in de markt -
waar een fabrikant zijn product in de 
handel wil brengen, kan een fabrikant in 
afwijking van artikel 4, lid 1, bij het in de 
handel brengen van een onder een 
geharmoniseerde norm vallend 
bouwproduct afzien van de opstelling van 
een prestatieverklaring wanneer:

Een fabrikant kan in afwijking van 
artikel 4, lid 1, bij het in de handel brengen 
van een onder een geharmoniseerde norm 
vallend bouwproduct afzien van de 
opstelling van een prestatieverklaring 
wanneer:

Or.en

Motivering

Dit amendement is nodig voor volledig gebruik van de volgende drie voorbeelden van 
vrijstelling. Deze vrijstellingen voor de CE-markering zijn absoluut onmisbaar voor bepaalde 
soorten individuele, historisch interessante en kunstzinnige bouwproducten die ambachtelijk 
worden vervaardigd. Voor deze producten bestaat – vanwege hun unieke karakter en geringe 
invloed op de markt – geen economische of technische noodzaak voor een CE-markering en 
bijbehorende test.
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Amendement 81
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

Indien uniale of nationale bepalingen er 
niet toe verplichten de essentiële 
kenmerken aan te geven in de markt -waar
een fabrikant zijn product in de handel 
wil brengen, kan een fabrikant in afwijking 
van artikel 4, lid 1, bij het in de handel 
brengen van een onder een 
geharmoniseerde norm vallend 
bouwproduct afzien van de opstelling van 
een prestatieverklaring wanneer:

Indien uniale of nationale bepalingen er 
niet toe verplichten de essentiële 
kenmerken aan te geven in de markt -waar
de producten zullen worden gebruikt - kan 
een fabrikant in afwijking van artikel 4, 
lid 1, bij het in de handel brengen van een 
onder een geharmoniseerde norm vallend 
bouwproduct afzien van de opstelling van 
een prestatieverklaring wanneer:

Or.en

Amendement 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

Indien uniale of nationale bepalingen er 
niet toe verplichten de essentiële 
kenmerken aan te geven in de markt -waar 
een fabrikant zijn product in de handel wil 
brengen, kan een fabrikant in afwijking van 
artikel 4, lid 1, bij het in de handel 
brengen van een onder een 
geharmoniseerde norm vallend 
bouwproduct afzien van de opstelling van 
een prestatieverklaring wanneer:

Indien uniale bepalingen er niet toe 
verplichten de essentiële kenmerken aan te 
geven in de markt - waar een fabrikant zijn 
product in de handel wil brengen, kan een 
fabrikant in afwijking van artikel 4, lid 1, 
afzien van de opstelling van een 
prestatieverklaring wanneer op grond van 
nationale bepalingen de opstelling van 
een prestatieverklaring niet vereist is en 
wanneer:

Or.pl

Motivering

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 
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koszty, bez możliwości wykorzystania tego oznakowania dla swobodnego przepływu takich 
wyrobów.

Amendement 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 5 – alinea 1 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

a) het bouwproduct afzonderlijk of als 
maatwerk is vervaardigd in een niet-
seriematig productieproces in antwoord
op een specifieke bestelling en in één 
enkel geïdentificeerd bouwwerk is 
geïnstalleerd door een fabrikant die 
verantwoordelijk is voor de veilige 
verwerking van het product in de 
bouwwerken, overeenkomstig de 
toepasselijke nationale regels en onder de 
verantwoordelijkheid van diegenen die 
conform die regels als verantwoordelijken 
voor de veilige uitvoering van de werken 
zijn aangewezen;

Schrappen

Or.pl

Motivering

Overeenkomstig de wijzigingen in artikel 5, lid 1.

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

Standpunt van de Raad
Artikel 5 – alinea 1 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

a) het bouwproduct afzonderlijk of als 
maatwerk is vervaardigd in een niet-
seriematig productieproces in antwoord op 
een specifieke bestelling en in één enkel 
geïdentificeerd bouwwerk is geïnstalleerd 
door een fabrikant die verantwoordelijk is 
voor de veilige verwerking van het 
product in de bouwwerken, 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
regels en onder de verantwoordelijkheid 

a) het bouwproduct afzonderlijk of als 
maatwerk is vervaardigd in een niet-
seriematig productieproces in antwoord op 
een specifieke bestelling en voor één 
bepaald individueel bouwwerk is 
gefabriceerd;
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van diegenen die conform die regels als 
verantwoordelijken voor de veilige 
uitvoering van de werken zijn 
aangewezen;

Or.de

Motivering

Hier is sprake van een fout in de formulering. Firma’s die producten in bouwwerken inbouwen, 
zijn nooit fabrikanten, maar altijd bouwondernemingen. Bouwondernemingen vallen niet onder 
de verordening en voor deze ondernemingen behoeft dus niet in artikel 5 een uitzondering te 
worden gemaakt. De verordening is voor fabrikanten geschreven en bepaalt de voorwaarden 
voor het in de handel brengen of aanbieden van bouwproducten. De formulering van de Raad 
leidt tot onjuiste interpretaties over de toepassingssfeer van de verordening.

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

Standpunt van de Raad
Artikel 5 – alinea 1 – letter b 

Standpunt van de Raad Amendement

b) het bouwproduct op de bouwplaats is 
vervaardigd om in de betrokken 
bouwwerken te worden verwerkt, 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
regels en onder de verantwoordelijkheid 
van diegenen die conform die regels als 
verantwoordelijken voor de veilige 
uitvoering van de werken zijn 
aangewezen; of

Schrappen

Or.de

Motivering

Het bepaalde in artikel 5 b) valt gedeeltelijk ook onder artikel 5 a). . Het gaat om de individuele 
fabricage, de plaats speelt daarbij geen rol.

Amendement 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 5 – alinea 1 – letter b 
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Standpunt van de Raad Amendement

b) het bouwproduct op de bouwplaats is 
vervaardigd om in de betrokken 
bouwwerken te worden verwerkt, 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
regels en onder de verantwoordelijkheid 
van diegenen die conform die regels als 
verantwoordelijken voor de veilige 
uitvoering van de werken zijn 
aangewezen; of

Schrappen

Or.pl

Motivering

Overeenkomstig de wijzigingen in artikel 5, lid 1.

Amendement 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 5 – alinea 1 – letter c 

Standpunt van de Raad Amendement

c) het bouwproduct op een traditionele 
manier in een niet-industrieel proces is 
vervaardigd voor de deugdelijke renovatie 
van bouwwerken die, overeenkomstig de 
toepasselijke nationale regels, als 
onderdeel van een geklasseerd gebied of 
vanwege hun bijzondere architecturale of 
historische waarde, officieel beschermd 
zijn.

Schrappen

Or.pl

Motivering

Overeenkomstig de wijzigingen in artikel 5, lid 1.

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

Standpunt van de Raad
Artikel 5 – letter c
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Standpunt van de Raad Amendement

c) het bouwproduct manier in een niet-
industrieel proces op een traditionele 
manier is vervaardigd voor de deugdelijke 
renovatie van bouwwerken die, 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
regels, als onderdeel van een geklasseerd 
gebied of vanwege hun bijzondere 
architecturale of historische waarde, 
officieel beschermd zijn.

c) het bouwproduct met inachtneming van 
de monumentenzorgvoorschriften in een 
niet-industrieel proces is vervaardigd voor 
de deugdelijke renovatie van bouwwerken 
die, overeenkomstig de toepasselijke 
nationale regels, als onderdeel van een 
geklasseerd gebied of vanwege hun 
bijzondere architecturale of historische 
waarde, officieel beschermd zijn.

Or.de

Motivering

Het doorslaggevende is, dat men in de zin van de monumentenzorg correct handelt. Vooral bij 
gebouwen van moderne bouwmeesters die onder monumentenzorg staan is de beperking tot 
“traditionele”methoden verwarrend en onjuist.

Amendement 89
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

(c) het bouwproduct op een traditionele 
manier in een niet-industrieel proces is 
vervaardigd voor de deugdelijke renovatie 
van bouwwerken die, overeenkomstig de 
toepasselijke nationale regels, als 
onderdeel van een geklasseerd gebied of 
vanwege hun bijzondere architecturale of 
historische waarde, officieel beschermd 
zijn.

(c) het bouwproduct op een traditionele 
manier in een niet-industrieel proces is 
vervaardigd onder meer voor de 
deugdelijke renovatie van bouwwerken die, 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
regels, als onderdeel van een geklasseerd 
gebied of vanwege hun bijzondere 
architecturale of historische waarde, 
officieel beschermd zijn.

Or.en

Motivering

Renovatie van officieel beschermde bouwwerken of plaatsen hoeft alleen maar als voorbeeld te 
worden genoemd van een product dat in een niet-industrieel proces is vervaardigd.
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Amendement 90
Lara Comi

Standpunt van de Raad
Artikel 5 – alinea 1 – letter c 

Standpunt van de Raad Amendement

(c) het bouwproduct op een traditionele 
manier in een niet-industrieel proces is 
vervaardigd voor de deugdelijke renovatie 
van bouwwerken die, overeenkomstig de 
toepasselijke nationale regels, als 
onderdeel van een geklasseerd gebied of 
vanwege hun bijzondere architecturale of 
historische waarde, officieel beschermd 
zijn.

(c) het bouwproduct op een traditionele 
manier in een niet-industrieel proces is 
vervaardigd onder meer voor de 
deugdelijke renovatie van bouwwerken die, 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
regels, als onderdeel van een geklasseerd 
gebied of vanwege hun bijzondere 
architecturale of historische waarde, 
officieel beschermd zijn.

Or.en

Amendement 91
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 2 – letter c 

Standpunt van de Raad Amendement

c) het referentienummer en de datum van 
afgifte van de geharmoniseerde norm of 
het Europees beoordelingsdocument 
waarvan gebruik is gemaakt voor de 
beoordeling van elk essentieel kenmerk;

c) het referentienummer, de titel en de 
datum van afgifte van de geharmoniseerde 
norm of het Europees 
beoordelingsdocument waarvan gebruik is 
gemaakt voor de beoordeling van elk 
essentieel kenmerk;

Or.en

Amendement 92
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 2 – letter d

Standpunt van de Raad Amendement

d) in voorkomend geval, het 
referentienummer van de specifieke 
technische documentatie die is gebruikt en 
de vereisten waaraan het product volgens 

d) in voorkomend geval, het 
referentienummer van de documentatie die 
is gebruikt voor de in de artikelen 36 - 38 
genoemde doeleinden en de vereisten 
waaraan het product volgens de fabrikant 
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de fabrikant voldoet. voldoet.

Or.en

Motivering

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

Amendement 93
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter c 

Standpunt van de Raad Amendement

c) de prestaties van minstens één 
essentieel kenmerk van het bouwproduct 
dat relevant is voor het(de) aangegeven 
beoogde gebruik(en);

Schrappen

Or.en

Motivering

De verplichting om de prestaties van minstens één essentieel kenmerk op te geven leidt tot 
absurde situaties in gevallen waarin geen essentiële kenmerken hoeven te worden opgegeven. 
Dat brengt uiteraard voor de kmo's onnodige kosten en moeite met zich mee.

Amendement 94
Lara Comi

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter c 

Standpunt van de Raad Amendement

c) de prestaties van minstens één 
essentieel kenmerk van het bouwproduct 
dat relevant is voor het(de) aangegeven 
beoogde gebruik(en);

Schrappen
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Or.en

Amendement 95
Andreas Schwab

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

c) de prestaties van minstens één 
essentieel kenmerk van het bouwproduct 
dat relevant is voor het(de) aangegeven 
beoogde gebruik(en);

c) de prestaties van alle essentiële 
kenmerken van het bouwproduct dat 
relevant is voor het(de) aangegeven 
beoogde gebruik(en);

Or.de

Amendement 96
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter c 

Standpunt van de Raad Amendement

c) de prestaties van minstens één
essentieel kenmerk van het bouwproduct 
dat relevant is voor het(de) aangegeven 
beoogde gebruik(en);

c) de prestaties van alle essentiële
kenmerken van het bouwproduct die
relevant zijn voor het(de) aangegeven 
beoogde gebruik(en);

Or.en

Amendement 97
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter c 

Standpunt van de Raad Amendement

c) de prestaties van minstens één 
essentieel kenmerk van het bouwproduct 
dat relevant is voor het(de) aangegeven 
beoogde gebruik(en);

c) de prestaties van alle essentiële 
kenmerken van het bouwproduct dat 
relevant is voor het(de) aangegeven 
beoogde gebruik(en);

Or.de
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Motivering

Voor een product moeten alle essentiële kenmerken alsmede hun prestaties worden aangegeven, 
voor zover deze voor een bepaalde toepassing relevant zijn. Het kan zeker niet aan de fabrikant 
worden overgelaten naar diens eigen inzicht slechts voor een deel van de kenmerken de 
prestaties aan te geven. Onafhankelijk van de vraag van welke fabrikant de producten afkomstig 
zijn, moeten de essentiële kenmerken en de daarbij behorende gegevens over de capaciteiten, die 
op dezelfde specificatie gebaseerd zijn, altijd gelijk zijn. Als dit niet het geval is, ontstaan er op 
de markt concurrentieverstoringen.

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

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter d 

Standpunt van de Raad Amendement

d) in voorkomend geval, de prestaties van 
het bouwproduct in niveaus of klassen of in 
een beschrijving, met betrekking tot de 
essentiële kenmerken, die overeenkomstig 
artikel 3, lid 3, zijn bepaald;

d) in voorkomend geval, de prestaties van 
het bouwproduct in niveaus of klassen of in 
een beschrijving dan wel op grond van een 
berekening, met betrekking tot de 
essentiële kenmerken, die overeenkomstig 
artikel 3, lid 3, zijn bepaald;

Or.de

Motivering

De prestaties van producten kunnen in bepaalde gevallen ook door middel van berekeningen 
worden vastgesteld.

Amendement 99
Eija-Riitta Korhola

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter d 

Standpunt van de Raad Amendement

d) in voorkomend geval, de prestaties van 
het bouwproduct in niveaus of klassen of in 
een beschrijving, met betrekking tot de 
essentiële kenmerken, die overeenkomstig 
artikel 3, lid 3, zijn bepaald;

d) in voorkomend geval, de prestaties van 
het bouwproduct in niveaus of klassen of in 
een beschrijving, met betrekking tot de 
essentiële kenmerken, die overeenkomstig 
artikel 3, lid 3, zijn bepaald, inclusief het 
gekwantificeerde bijdragepotentieel van 
het product aan de opwarming van de 
aarde in de vorm van broeikasgassen die 
voortvloeien uit het(de) aangegeven 
beoogde gebruik(en);
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Or.en

Motivering

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

Amendement 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter e 

Standpunt van de Raad Amendement

e) indien van toepassing, de prestaties van 
het bouwproduct in niveaus of klassen of 
in een beschrijving, met betrekking tot 
alle essentiële kenmerken waarvoor 
betreffende het(de) aangegeven beoogde 
gebruik(en) op de plaats waar de 
fabrikant het bouwproduct in de handel 
wil brengen, bepalingen bestaan;

Schrappen

Or.de

Amendement 101
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter e 

Standpunt van de Raad Amendement

e) indien van toepassing, de prestaties van 
het bouwproduct in niveaus of klassen of in 
een beschrijving, met betrekking tot alle 
essentiële kenmerken waarvoor 
betreffende het(de) aangegeven beoogde 
gebruik(en) op de plaats waar de fabrikant 
het bouwproduct in de handel wil 
brengen, bepalingen bestaan;

e) indien van toepassing, de prestaties van 
het bouwproduct in niveaus of klassen of in 
een beschrijving, of aan de hand van een 
berekening, met betrekking tot alle 
essentiële kenmerken betreffende het(de) 
aangegeven beoogde gebruik(en);
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Or.en

Amendement 102
Andreas Schwab

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter e 

Standpunt van de Raad Amendement

e) indien van toepassing, de prestaties van 
het bouwproduct in niveaus of klassen of in 
een beschrijving, met betrekking tot alle 
essentiële kenmerken waarvoor
betreffende het(de) aangegeven beoogde 
gebruik(en) op de plaats waar de fabrikant 
het bouwproduct in de handel wil 
brengen, bepalingen bestaan;

e) in voorkomend geval, de prestaties van 
het bouwproduct in niveaus of klassen of in 
een beschrijving, met betrekking tot de 
essentiële kenmerken betreffende het (de) 
aangegeven beoogde gebruik(en);

Or.de

Amendement 103
Andreas Schwab

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter f

Standpunt van de Raad Amendement

f) de in de lijst vermelde essentiële 
kenmerken waarvoor geen prestaties zijn 
aangegeven, de letters "NPD" (No 
Performance Determined- geen prestatie 
bepaald);

f) de in de lijst vermelde essentiële 
kenmerken waarvoor geen prestaties zijn 
aangegeven, de letters "NPD" (No 
Performance Determined- geen prestatie 
bepaald), wanneer de geharmoniseerde 
specificatie in deze mogelijkheid voorziet;

Or.de

Amendement 104
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter f

Standpunt van de Raad Amendement

f) de in de lijst vermelde essentiële 
kenmerken waarvoor geen prestaties zijn 
aangegeven, de letters "NPD" (No 

f) de in de lijst vermelde essentiële 
kenmerken waarvoor geen prestaties zijn 
aangegeven, de letters "NPD" (No 
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Performance Determined- geen prestatie 
bepaald);

Performance Determined- geen prestatie 
bepaald), als de geharmoniseerde 
technische specificatie hierin voorziet;

Or.en

Amendement 105
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 6 – lid 3 – letter f 

Standpunt van de Raad Amendement

f) de in de lijst vermelde essentiële 
kenmerken waarvoor geen prestaties zijn 
aangegeven, de letters "NPD" (No 
Performance Determined- geen prestatie 
bepaald);

f) de in de lijst vermelde essentiële 
kenmerken waarvoor geen prestaties zijn 
aangegeven, de letters "NPD" (No 
Performance Determined- geen prestatie 
bepaald), wanneer de geharmoniseerde 
specificatie in deze mogelijkheid voorziet;

Or.de

Motivering

Voor een product moeten alle essentiële kenmerken alsmede hun prestaties worden aangegeven, 
voor zover deze voor een bepaalde toepassing relevant zijn. Het kan zeker niet aan de fabrikant 
worden overgelaten naar diens eigen inzicht slechts voor een deel van de kenmerken de 
prestaties aan te geven. Onafhankelijk van de vraag van welke fabrikant de producten afkomstig 
zijn, moeten de essentiële kenmerken en de daarbij behorende gegevens over de capaciteiten, die 
op dezelfde specificatie gebaseerd zijn, altijd gelijk zijn. Als dit niet het geval is, ontstaan er op 
de markt concurrentieverstoringen.

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

Standpunt van de Raad
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 

Standpunt van de Raad Amendement

1. Bij elk product dat op de markt wordt 
aangeboden, wordt een kopie van de
prestatieverklaring verstrekt.

1. De prestatieverklaring voor ieder
product dat op de markt wordt aangeboden, 
moet in elektronische vorm te allen tijde 
toegankelijk zijn.
De fabrikant verstrekt uitsluitend een 
papieren versie van de prestatieverklaring 
indien de afnemer hierom vraagt.
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Or.de

Motivering

Het is niet noodzakelijk de gehele prestatieverklaring altijd bij ieder product te verstrekken. 
Wanneer deze verklaring op elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld, bijvoorbeeld op 
de internetpagina van de fabrikant, dan is dat voldoende. Wanneer dit uitdrukkelijk wordt 
gewenst, stelt de fabrikant de prestatieverklaring dan in uitzonderingsgevallen in papieren vorm 
ter beschikking.

Amendement 107
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 

Standpunt van de Raad Amendement

1. Bij elk product dat op de markt wordt 
aangeboden, wordt een kopie van de 
prestatieverklaring verstrekt.

1. Van elk product dat op de markt wordt 
aangeboden, wordt op papier of in 
elektronische vorm een kopie van de 
prestatieverklaring verstrekt.

Or.en

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

Standpunt van de Raad
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Indien echter een partij van hetzelfde 
product aan een enkele gebruiker wordt 
geleverd, mag deze vergezeld gaan van 
één enkele kopie van de 
prestatieverklaring.

Schrappen

Or.de

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

Standpunt van de Raad
Artikel 7 – lid 2 
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Standpunt van de Raad Amendement

2. De kopie van de prestatieverklaring 
mag alleen met de uitdrukkelijke 
toestemming van de ontvanger in 
elektronische vorm worden verstrekt.

Schrappen

Or.de

Amendement 110
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 7 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De kopie van de prestatieverklaring mag 
alleen met de uitdrukkelijke toestemming 
van de ontvanger in elektronische vorm 
worden verstrekt.

2. De producent verstuurt de kopie van de 
prestatieverklaring op papier indien de 
ontvanger dat wenst.

Or.en

Amendement 111
Andreas Schwab

Standpunt van de Raad
Artikel 7 – lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. In afwijking van de leden 1 en 2 mag de 
inhoud van de prestatieverklaring onder de 
door de Commissie bij gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 60 vast 
te stellen voorwaarden op een website ter 
beschikking worden gesteld.

3. In afwijking van de leden 1 en 2 mag de 
kopie van de prestatieverklaring onder de 
door de Commissie bij gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 60 vast 
te stellen voorwaarden op een website ter 
beschikking worden gesteld.

Or.en

Amendement 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Standpunt van de Raad
Artikel 7 – lid 4 
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Standpunt van de Raad Amendement

4. De prestatieverklaring wordt verstrekt 
in de taal of talen die de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
voorschrijft.

Schrappen

Or.de

Motivering

Op een geharmoniseerde interne markt mag de taal niet tot belemmeringen leiden. Bovendien 
dient de voorgestelde schrapping ertoe dat middelgrote ondernemingen bij de nieuwe opzet van 
de verordening een betere en vooral uit kostenoogpunt gunstiger positie krijgen.

Amendement 113
Lara Comi

Standpunt van de Raad
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 

Standpunt van de Raad Amendement

2. De CE-markering wordt aangebracht op 
bouwproducten waarvoor de fabrikant een 
prestatieverklaring overeenkomstig de 
artikelen 4, 6 en 7 heeft opgesteld.

2. De CE-markering wordt aangebracht op 
bouwproducten waarvoor de fabrikant een 
prestatieverklaring overeenkomstig de 
artikelen 4, 6 7, 36, 37 en 38, onder 
vermelding van de vereenvoudigde 
procedures heeft opgesteld.

Or.en

Amendement 114
Lara Comi

Standpunt van de Raad
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Als een prestatieverklaring door de 
fabrikant niet overeenkomstig de 
artikelen 4, 6 en 7 is opgesteld, mag de 
CE-markering niet worden aangebracht.

Als een prestatieverklaring door de 
fabrikant niet overeenkomstig de 
artikelen 4, 6, 7, 36, 37 en 38, onder 
vermelding van de vereenvoudigde 
procedures is opgesteld, mag de CE-
markering niet worden aangebracht.

Or.en
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Amendement 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 

Standpunt van de Raad Amendement

3. Voor een bouwproduct dat onder een 
geharmoniseerde norm valt of waarvoor 
een Europese technische beoordeling is 
afgegeven, is de CE-markering het enige 
merkteken dat verklaart dat het 
bouwproduct in overeenstemming is met 
de aangegeven prestaties met betrekking 
tot de essentiële kenmerken die onder die 
geharmoniseerde norm of Europese 
technische beoordeling vallen.

3. Onder voorbehoud van het bepaalde in 
artikel 5, is voor een bouwproduct dat 
onder een geharmoniseerde norm valt of 
waarvoor een Europese technische 
beoordeling is afgegeven, de CE-markering 
het enige merkteken dat verklaart dat het 
bouwproduct in overeenstemming is met 
de aangegeven prestaties met betrekking 
tot de essentiële kenmerken die onder die 
geharmoniseerde norm of Europese 
technische beoordeling vallen.

Or.pl

Motivering

De wijziging in lid 3 is overeenkomstig de wijzigingen in artikel 5, lid 1.

Amendement 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

De lidstaten introduceren in dat verband in 
hun nationale maatregelen geen 
verwijzingen, of trekken verwijzingen naar 
andere merktekens dan de CE-markering, 
die verklaren in overeenstemming te zijn 
met de aangegeven prestaties met 
betrekking tot de essentiële kenmerken die 
onder een geharmoniseerde technische 
specificatie vallen, in.

De lidstaten introduceren in hun nationale 
maatregelen geen verwijzingen, of trekken 
verwijzingen naar andere merktekens dan 
de CE-markering, die verklaren in 
overeenstemming te zijn met de 
aangegeven prestaties met betrekking tot 
de essentiële kenmerken die onder een 
geharmoniseerde technische specificatie 
vallen en die vereist zijn op grond van de 
EU-regels welke krachtens artikel 3, lid 3 
van deze verordening zijn vastgesteld, in.

Or.pl

Motivering

De wijziging in lid 3 vloeit voort uit de wijzigingen in artikel 5, lid 1.
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Amendement 117
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

De lidstaten introduceren in dat verband in 
hun nationale maatregelen geen 
verwijzingen, of trekken verwijzingen naar 
andere merktekens dan de CE-markering, 
die verklaren in overeenstemming te zijn 
met de aangegeven prestaties met 
betrekking tot de essentiële kenmerken die 
onder een geharmoniseerde technische 
specificatie vallen, in.

De lidstaten introduceren in dat verband in 
hun nationale maatregelen geen 
verwijzingen, of trekken verwijzingen naar 
andere merktekens dan de CE-markering,
die verklaren in overeenstemming te zijn 
met de aangegeven prestaties met 
betrekking tot de essentiële kenmerken die 
onder een geharmoniseerde norm vallen, 
in.

Or.en

Motivering

Het is niet consistent om in artikel 8, lid 3 van de lidstaten te verlangen dat zij verwijzingen naar 
hun nationale maatregelen intrekken die inhoudelijk overeenstemmen met een ‘geharmoniseerde 
technische specificatie’. De lidstaten moeten hun nationale maatregelen kunnen blijven 
gebruiken voor producten waarvoor een Europees beoordelingsdocument is afgegeven, want 
voor die producten geldt geen Europawijde markeringsplicht.

Amendement 118
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 8 – lid 6

Standpunt van de Raad Amendement

6. De methoden die de lidstaten in hun 
eisen voor bouwwerken toepassen, en ook 
alle andere nationale voorschriften met 
betrekking tot de essentiële kenmerken van 
bouwproducten, zijn in overeenstemming 
met de geharmoniseerde technische 
specificaties.

6. De methoden die de lidstaten in hun 
eisen voor bouwwerken toepassen, en ook 
alle andere nationale voorschriften met 
betrekking tot de essentiële kenmerken van 
bouwproducten, zijn in overeenstemming 
met de geharmoniseerde normen.

Or.en

Motivering

Verwijzing naar "geharmoniseerde technische specificaties" in deze zin kan tot verkeerde 
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interpretatie leiden, waardoor ETB’s de facto verplicht zouden worden zodra een EBD is 
uitgevaardigd.

Amendement 119
Catherine Stihler

Standpunt van de Raad
Artikel 9 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De CE-markering wordt gevolgd door de 
laatste twee cijfers van het jaar waarin zij 
het eerst werd aangebracht, de naam of het 
identificatiemerk en het geregistreerde 
adres van de fabrikant, de unieke 
identificatiecode van het producttype, het 
referentienummer van de 
prestatieverklaring, de daarin in niveau of 
klasse aangegeven prestatie, de verwijzing 
naar de toegepaste geharmoniseerde 
technische specificatie, het 
identificatienummer van de aangemelde 
instantie, indien van toepassing, en het 
beoogde gebruik dat is vastgesteld in de 
toepasselijke geharmoniseerde technische 
specificatie.

2. De CE-markering wordt gevolgd door de 
laatste twee cijfers van het jaar waarin zij 
het eerst werd aangebracht, de naam en het 
geregistreerde adres van de fabrikant of
het identificatiemerk aan de hand waarvan 
de naam en het adres van de fabrikant zich 
gemakkelijk en eenduidig laten 
identificeren, de unieke identificatiecode 
van het producttype, het referentienummer 
van de prestatieverklaring, de daarin in 
niveau of klasse aangegeven prestatie, de 
verwijzing naar de toegepaste 
geharmoniseerde technische specificatie, 
het identificatienummer van de 
aangemelde instantie, indien van 
toepassing, en het beoogde gebruik dat is 
vastgesteld in de toepasselijke 
geharmoniseerde technische specificatie.

Or.en

Motivering

De houtverwerkende industrie zou moeite hebben met de uitvoering van deze verordening zoals 
die nu luidt wegens praktische bezwaren in verband met de omvang en de aard van het product. 
Met dit amendement wordt nog steeds dezelfde informatie verlangd, maar op een manier die 
voor de bedrijfstak meer aanvaarbaar is.

Amendement 120
Andreas Schwab

Standpunt van de Raad
Artikel 9 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De CE-markering wordt gevolgd door de 
laatste twee cijfers van het jaar waarin zij 
het eerst werd aangebracht, de naam of 

2. De CE-markering wordt gevolgd door 
het geregistreerde adres van de fabrikant of 
het identificatiemerk, de unieke 
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het identificatiemerk en het geregistreerde 
adres van de fabrikant, de unieke 
identificatiecode van het producttype, het 
referentienummer van de 
prestatieverklaring, de daarin in niveau of 
klasse aangegeven prestatie, de verwijzing 
naar de toegepaste geharmoniseerde 
technische specificatie, het 
identificatienummer van de aangemelde 
instantie, indien van toepassing, en het 
beoogde gebruik dat is vastgesteld in de 
toepasselijke geharmoniseerde technische 
specificatie.

identificatiecode van het producttype, de 
verwijzing naar de toegepaste 
geharmoniseerde technische specificatie, 
het identificatienummer van de 
aangemelde instantie, indien van 
toepassing, en de minimum technische 
informatie in de geharmoniseerde 
technische specificatie, aan de hand 
waarvan het product en het beoogde 
gebruik ervan zich laten identificeren.

Or.en

Motivering

De volle inhoud van de prestatieverklaring nog eens in de CE-markering overnemen kost extra 
moeite en geld, vooral voor de kmo’s, zonder dat het iets extra oplevert. De informatie op het 
product moet zinvol zijn en daarom beperkt blijven tot wat nodig is voor identificatie van het 
product en het beoogde gebruik.

Amendement 121
Eija-Riitta Korhola

Standpunt van de Raad
Artikel 9 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De CE-markering wordt gevolgd door de 
laatste twee cijfers van het jaar waarin zij 
het eerst werd aangebracht, de naam of het 
identificatiemerk en het geregistreerde 
adres van de fabrikant, de unieke 
identificatiecode van het producttype, het 
referentienummer van de 
prestatieverklaring, de daarin in niveau of 
klasse aangegeven prestatie, de verwijzing 
naar de toegepaste geharmoniseerde 
technische specificatie, het 
identificatienummer van de aangemelde 
instantie, indien van toepassing, en het 
beoogde gebruik dat is vastgesteld in de 
toepasselijke geharmoniseerde technische 
specificatie.

2. De CE-markering wordt gevolgd door de 
laatste twee cijfers van het jaar waarin zij 
het eerst werd aangebracht, de naam of het 
identificatiemerk en het geregistreerde 
adres van de fabrikant, de unieke 
identificatiecode van het producttype, de 
verwijzing naar de toegepaste 
geharmoniseerde technische specificatie, 
en het adres van de website waar de 
prestatieverklaring kan worden ingezien.

Or.en
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Motivering

Alleen informatie die essentieel is voor de identificatie van het product en het eigenlijke gebruik 
hoeft fysiek bij het product aanwezig te zijn om voor de installateur bruikbaar en begrijpelijk te 
zijn. Dit kan worden aangevuld met het adres van de website waar de complete 
prestatieverklaring kan worden ingezien.

Amendement 122
Hans-Peter Mayer

Standpunt van de Raad
Artikel 9 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De CE-markering wordt gevolgd door de 
laatste twee cijfers van het jaar waarin zij 
het eerst werd aangebracht, de naam of het 
identificatiemerk en het geregistreerde 
adres van de fabrikant, de unieke 
identificatiecode van het producttype, het 
referentienummer van de 
prestatieverklaring, de daarin in niveau of 
klasse aangegeven prestatie, de verwijzing 
naar de toegepaste geharmoniseerde 
technische specificatie, het 
identificatienummer van de aangemelde 
instantie, indien van toepassing, en het 
beoogde gebruik dat is vastgesteld in de 
toepasselijke geharmoniseerde technische 
specificatie.

2. De CE-markering wordt gevolgd door de 
laatste twee cijfers van het jaar waarin zij 
het eerst werd aangebracht, de naam of het 
identificatiemerk en het geregistreerde 
adres van de fabrikant, de unieke 
identificatiecode van het producttype, de 
verwijzing naar de toegepaste 
geharmoniseerde technische specificatie, 
het identificatienummer van de 
aangemelde instantie, indien van 
toepassing, het beoogde gebruik dat is 
vastgesteld in de toepasselijke 
geharmoniseerde technische specificatie en 
het adres van de website waarop de 
prestatieverklaring kan worden ingezien.

Or.de

Motivering

Het moet alleen noodzakelijk zijn essentiële informatie op het product aan te brengen. Deze 
gegevens kunnen dan met behulp van de vermelding van de website met de daar te vinden 
verdere gegevens worden aangevuld.

Amendement 123
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 9 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De CE-markering wordt gevolgd door de 
laatste twee cijfers van het jaar waarin zij 

2. De CE-markering wordt gevolgd door de 
laatste twee cijfers van het jaar waarin zij 
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het eerst werd aangebracht, de naam of het 
identificatiemerk en het geregistreerde 
adres van de fabrikant, de unieke 
identificatiecode van het producttype, het 
referentienummer van de 
prestatieverklaring, de daarin in niveau of 
klasse aangegeven prestatie, de verwijzing 
naar de toegepaste geharmoniseerde 
technische specificatie, het 
identificatienummer van de aangemelde 
instantie, indien van toepassing, en het 
beoogde gebruik dat is vastgesteld in de 
toepasselijke geharmoniseerde technische 
specificatie.

het eerst werd aangebracht, de naam of het 
identificatiemerk en het geregistreerde 
adres van de fabrikant, de unieke 
identificatiecode van het producttype, het 
referentienummer van de 
prestatieverklaring, de daarin in niveau of 
klasse aangegeven prestatie, de verwijzing 
naar de toegepaste geharmoniseerde 
technische specificatie, het 
identificatienummer van de aangemelde 
instantie, indien van toepassing, en
technische informatie aan de hand 
waarvan het product en het beoogde 
gebruik ervan zich duidelijk laten 
identificeren.

Or.en

Motivering

De informatie bij de CE-markering op producten moet zo beperkt mogelijk blijven omdat het 
duur en omslachtig is en het voorgeschreven stempel met de vereiste informatie de productie, 
opslag en distributie van het product bemoeilijkt. Ook moet niet worden onderschat dat de 
verschillende soorten informatie in meerdere talen nog problemen kunnen opleveren. De 
informatie moet beperkt blijven tot vitale informatie die begrijpelijk is en bruikbaar ter plekke.

Amendement 124
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

3 bis. De lidstaten bouwen voort op 
bestaande mechanismen om te zorgen 
voor een juiste toepassing van de 
voorschriften voor de CE-markering en 
nemen passende maatregelen tegen 
oneigenlijk gebruik van het merkteken. 
Deze sancties zijn evenredig met de ernst 
van de overtreding en moeten een 
doeltreffend afschrikmiddel vormen tegen 
oneigenlijk gebruik.

Or.en



AM\835714NL.doc 41/73 PE450.931v01-00

NL

Amendement 125
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

3 bis. De productcontactpunten voor de 
bouwnijverheid moeten onafhankelijk zijn 
van alle relevante organen en organisaties 
die bij de procedure ter verkrijging van de 
CE-markering betrokken zijn. Dit belet 
evenwel de oprichting van nieuwe 
organen om deze actie te 
vergemakkelijken.

Or.en

Amendement 126
Cristian Silviu Buşoi

Standpunt van de Raad
Artikel 11 – lid 8 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

8 bis. Bij de marktintroductie van een 
bouwproduct ziet de fabrikant erop toe, 
dat die producten zijn ontworpen en 
vervaardigd in overeenstemming met de 
voorschriften van deze verordening en 
conform de geldende fundamentele eisen 
voor bouwwerken en de elementaire 
kenmerken die voor de beoogde 
aanwending of aanwendingen van de 
bouwproducten van belang zijn.

Or.en

Motivering

Bepaling overgenomen uit besluit 768/2008. Het voorstel herhaalt en benadrukt het voornaamste 
mechanisme van de verordening zoals in het eerste artikel (‘onderwerp’) genoemd. Wij vinden 
het belangrijk om de uit het nieuwe rechtskader overgenomen tekst aan te vullen met bijzondere 
elementen van deze verordening. 
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Amendement 127
Cristian Silviu Buşoi

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

2. Alvorens een bouwproduct in de handel 
wordt gebracht, zorgen importeurs ervoor 
dat de beoordeling en verificatie van de 
bestendigheid van de prestaties door de 
fabrikant is uitgevoerd. Zij zorgen ervoor 
dat de fabrikant de in artikel 11, lid 1, 
tweede alinea, bedoelde technische 
documentatie heeft opgesteld, dat de 
prestatieverklaring conform de artikelen 4, 
6 en 7 is, dat op het product indien vereist 
de CE-markering is aangebracht en dat het 
product vergezeld gaat van de vereiste 
documenten, en dat de fabrikant voldoet 
aan de voorschriften van artikel 11, leden 4 
en 5.

2. Alvorens een bouwproduct in de handel 
wordt gebracht, zorgen importeurs ervoor 
dat de beoordeling en verificatie van de 
bestendigheid van de prestaties door de 
fabrikant is uitgevoerd, conform de 
geldende fundamentele eisen voor 
bouwwerken en de elementaire 
kenmerken die voor het beoogd gebruik 
van belang zijn. Zij zorgen ervoor dat de 
fabrikant de in artikel 11, lid 1, tweede 
alinea, bedoelde technische documentatie 
heeft opgesteld, dat de prestatieverklaring 
conform de artikelen 4, 6 en 7 is, dat op het 
product indien vereist de CE-markering is 
aangebracht en dat het product vergezeld 
gaat van de vereiste documenten, en dat de 
fabrikant voldoet aan de voorschriften van 
artikel 11, leden 4 en 5.

Or.en

Motivering

Het voorstel herhaalt en benadrukt het voornaamste mechanisme van de verordening zoals in het 
eerste artikel (‘onderwerp’) genoemd. Wij vinden het belangrijk om de uit het nieuwe 
rechtskader overgenomen tekst aan te vullen met bijzondere elementen van deze verordening. 

Amendement 128
Cristian Silviu Buşoi

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Indien een importeur van mening is of 
redenen heeft om aan te nemen dat het 
bouwproduct niet conform de 
prestatieverklaring is of aan andere 
toepasselijke voorschriften van deze 
verordening niet voldoet, mag hij het 
bouwproduct niet in de handel brengen 

Indien een importeur van mening is of 
redenen heeft om aan te nemen dat het 
bouwproduct niet conform de 
prestatieverklaring of andere toepasselijke 
voorschriften van deze verordening is, met 
name de voorschriften inzake de 
essentiële kenmerken die van belang zijn 
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zolang het niet in overeenstemming is met 
de bijgevoegde prestatieverklaring of aan 
andere toepasselijke voorschriften van deze 
verordening voldoet, of zolang de 
prestatieverklaring niet is gecorrigeerd. 
Indien het product een risico vertoont, 
brengt de importeur de fabrikant en de 
markttoezichtautoriteiten hiervan op de 
hoogte.

voor het beoogde gebruik, mag hij het 
bouwproduct niet op de markt introduceren 
zolang het niet conform de bijgevoegde 
prestatieverklaring of andere toepasselijke 
voorschriften van deze verordening is, of 
zolang de prestatieverklaring niet is 
gecorrigeerd. Indien het product een risico 
vertoont, brengt de importeur de fabrikant 
en de markttoezichtautoriteiten hiervan op 
de hoogte.

Or.en

Motivering

Essentiële kenmerken moeten worden opgegeven, conform artikel 5, lid 3, en de importeurs 
moeten zich met name bewust zijn van deze taak.

Amendement 129
Cristian Silviu Buşoi

Standpunt van de Raad
Artikel 14 – lid 2 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Indien een distributeur van mening is of 
redenen heeft om aan te nemen dat een 
bouwproduct niet in overeenstemming is 
met de prestatieverklaring of niet aan 
andere toepasselijke voorschriften van deze 
verordening voldoet, mag hij het product 
niet op de markt aanbieden zolang het niet 
conform de bijgevoegde prestatieverklaring 
is en aan de andere toepasselijke 
voorschriften van deze verordening voldoet 
of zolang de prestatieverklaring niet is 
gecorrigeerd. Indien het product een risico 
vertoont, brengt de distributeur de 
fabrikant of de importeur hiervan 
bovendien op de hoogte, evenals de 
markttoezichtautoriteiten.

Indien een importeur van mening is of 
redenen heeft om aan te nemen dat het 
bouwproduct niet conform de 
prestatieverklaring of andere toepasselijke 
voorschriften van deze verordening is, met 
name de voorschriften inzake de 
essentiële kenmerken die van belang zijn 
voor het beoogde gebruik, mag hij het 
bouwproduct niet op de markt introduceren 
zolang het niet conform de bijgevoegde 
prestatieverklaring of andere toepasselijke 
voorschriften van deze verordening is, of 
zolang de prestatieverklaring niet is 
gecorrigeerd. Indien het product een risico 
vertoont, brengt de distributeur de 
fabrikant of de importeur hiervan 
bovendien op de hoogte, evenals de 
markttoezichtautoriteiten.

Or.en

Motivering

Essentiële kenmerken moeten worden opgegeven, conform artikel 5, lid 3, en de importeurs 
moeten zich met name bewust zijn van deze taak.
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Amendement 130
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

1 bis. De Europese normalisatie-
instellingen vergemakkelijken de toegang 
tot normalisatie voor kleine en 
middelgrote ondernemingen en streven 
naar een situatie waarin geen enkele 
categorie van belanghebbenden met meer 
dan 25% in een technisch comité en/of 
werkgroep is vertegenwoordigd.

Or.en

Motivering

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.

Amendement 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

1. Indien een fabrikant om een Europese 
technische beoordeling verzoekt, maakt de 
organisatie van TBI's een Europees 
beoordelingsdocument op en stelt dit vast, 
voor niet of niet volledig onder een 
geharmoniseerde norm vallende 
bouwproducten waarvan de prestaties met 
betrekking tot hun essentiële kenmerken 
niet volledig volgens een bestaande 
geharmoniseerde norm kunnen worden 
beoordeeld, onder meer omdat:

1. Indien een fabrikant om een Europese 
technische beoordeling verzoekt, maakt de 
organisatie van TBI's een 
beoordelingsdocument op en stelt dit vast, 
voor innovatieve bouwproducten.
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Or.pl

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 2

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

Standpunt van de Raad
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

1 bis. De organisatie van technische 
beoordelingsinstanties zoals bedoeld in 
artikel 31, lid 1, voert, indien Europese 
beoordelingsdocumenten bestaan, de 
volgende taken uit:
a) actualisering overeenkomstig de stand 
van de techniek in een redelijke 
frequentie;
b) samenvoeging van de Europese 
beoordelingsdocumenten die voor 
individuele producten werden opgesteld in 
een nieuw Europees document, dat een 
volledige productfamilie beslaat.

Or.de

Motivering

De voorgestelde ingelaste tekst beoogt deze bepaling beter in de praktijk uitvoerbaar te maken 
en voor meer veiligheid te zorgen.

Amendement 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 19 – lid 1 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

a) het product niet onder de werkingssfeer 
van een bestaande geharmoniseerde norm 
valt;

Schrappen

Or.pl
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Motivering

Overeenkomstig de wijzigingen in artikel 19, lid 1.

Amendement 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 19 – lid 1 – letter b 

Standpunt van de Raad Amendement

b) de beoordelingsmethode voorzien in de 
geharmoniseerde norm voor een of meer 
essentiële kenmerken van het product niet 
geschikt is; of

Schrappen

Or.pl

Motivering

Overeenkomstig de wijzigingen in artikel 19, lid 1.

Amendement 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 19 – lid 1 – letter c 

Standpunt van de Raad Amendement

c) de geharmoniseerde norm niet in een 
beoordelingsmethode voorziet voor een of 
meer essentiële kenmerken van het 
product.

Schrappen

Or.pl

Motivering

Overeenkomstig de wijzigingen in artikel 19, lid 1.

Amendement 136
Hans-Peter Mayer

Standpunt van de Raad
Artikel 19 – lid 3
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Standpunt van de Raad Amendement

3. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 60 gedelegeerde handelingen tot 
wijziging van bijlage II aannemen en 
aanvullende procedureregels voor de 
ontwikkeling en vaststelling van een 
Europees beoordelingsdocument 
vaststellen.

Schrappen

Or.de

Motivering

De mogelijkheid om aanvullende procedureregels binnen de comitéprocedure te scheppen, gaat 
te ver. Ook de eerste inleidende zin biedt in dit opzicht te veel speelruimte. Bijlage II geeft 
duidelijke regels voor het opstellen van het Europees beoordelingsdocument. Deze behoeven 
noch te worden uitgebreid, noch breder van opzet te worden gemaakt. Wanneer dit toch gebeurt, 
dan gaat het om essentiële kenmerken.

Amendement 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

1 bis. De Europese technische 
beoordeling wordt afgegeven voor 
innovatieve bouwproducten.

Or.pl

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 2, waarin een definitie van 'innovatief product' 
wordt gegeven.

Amendement 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 26 – lid 1 ter (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

1 ter. Wanneer de Europese technische 
beoordeling niet wordt vervangen door 
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een geharmoniseerde norm en de 
fabrikant het bouwproduct niet 
noemenswaardig wijzigt, wordt de 
Europese technische beoordeling 
automatisch verlengd en blijft deze geldig 
totdat de geharmoniseerde norm wordt 
gepubliceerd of totdat de producent het 
bouwproduct ingrijpend wijzigt en een 
nieuwe ETB aanvraagt.

Or.pl

Motivering

Er is geen reden om een ETB te laten vervallen als het product niet wordt gewijzigd. De 
producent zou dan nogmaals dezelfde procedure moeten doorlopen en opnieuw moeten betalen 
om een ETB te krijgen. Met deze wijziging kan de vaststelling van een nieuwe norm worden 
versneld.

Amendement 139
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

3 bis. De geldigheidsperiode van een 
Europese technische beoordeling is 
beperkt tot vijf jaar. Na die termijn kan de 
fabrikant overeenkomstig artikel 31, lid 1, 
bij de organisatie van 
beoordelingsinstanties een verlenging van 
de Europese technische beoordeling 
aanvragen. De organisatie van 
beoordelingsinstanties beoordeelt of de 
Europese technische beoordeling conform 
is aan het Europese 
beoordelingsdocument.

Or.en

Amendement 140
Eija-Riitta Korhola

Standpunt van de Raad
Artikel 27 – lid 5 – alinea 2 
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Standpunt van de Raad Amendement

Indien de Commissie niet zulke 
voorwaarden vaststelt, kunnen zij op basis 
van een herzien mandaat in 
geharmoniseerde normen door de 
Europese normalisatie-instellingen 
worden vastgesteld.

Schrappen

Or.en

Motivering

De huidige praktijk waarbij ongeteste CWFT-besluiten door de Commissie genomen worden, 
werkt goed. Als die beslissingsbevoegdheid met een mandaat aan de normalisatie-instellingen 
zou worden gegeven, is het zeer waarschijnlijk dat de technische comités met elkaar zouden 
gaan wedijveren om te zien hoever de praktijk van niet-testen zich laat uitrekken.

Amendement 141
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Artikel 31 – lid 4 – alinea 1 – letter f bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

f bis) voor haar taakvervulling 
werkgroepen inzetten waarin alle 
belanghebbenden zijn vertegenwoordigd .

Or.en

Amendement 142
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 36 – titel

Standpunt van de Raad Amendement

Gebruik van specifieke technische 
documentatie

Gebruik van vereenvoudigde procedures

Or.en

Motivering

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

Amendement 143
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 36 – lid 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

1. Bij het bepalen van het producttype 
mag de fabrikant het typeonderzoek of de 
typeberekening vervangen door een 
specifieke technische documentatie 
waaruit blijkt dat:

Schrappen

Or.en

Motivering

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

Amendement 144
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 36 – lid 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) voor een of meer essentiële kenmerken 
van het bouwproduct dat de fabrikant in de 
handel brengt, dat product geacht wordt 
een bepaald prestatieniveau of een 
bepaalde prestatieklasse te halen zonder 
tests of berekening of zonder verdere tests 

(a) voor een of meer essentiële kenmerken 
van het bouwproduct dat de fabrikant in de 
handel brengt, dat product geacht wordt 
een bepaald prestatieniveau of een 
bepaalde prestatieklasse te halen zonder 
tests of berekening of zonder verdere tests 
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of berekening, overeenkomstig de 
voorwaarden die in de betrokken 
geharmoniseerde technische specificatie of 
in een besluit van de Commissie zijn 
vastgesteld;

of berekening, overeenkomstig de 
voorwaarden die in de betrokken 
geharmoniseerde technische specificatie of 
in een besluit van de Commissie zijn 
vastgesteld; Wanneer aan deze 
voorwaarden is voldaan, wordt dit naar 
behoren gedocumenteerd;

Or.en

Motivering

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

Amendement 145
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 36 – lid 1 – letter b 

Standpunt van de Raad Amendement

(b) het bouwproduct dat onder een 
geharmoniseerde norm valt en dat de 
fabrikant in de handel brengt, in 
overeenstemming is met het producttype 
van een ander bouwproduct dat door een 
andere fabrikant is vervaardigd en al 
overeenkomstig de betrokken 
geharmoniseerde norm is getest. Indien 
deze voorwaarden zijn vervuld, heeft de 
fabrikant het recht de prestaties aan te 
geven op basis van alle of een deel van de 
testresultaten van dat andere product. De 
fabrikant kan de door een andere fabrikant 
verkregen testresultaten pas gebruiken als 
hij daarvoor de toestemming heeft 
gekregen van die andere fabrikant, die 
verantwoordelijk blijft voor de 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 
bestendigheid van die testresultaten; of

(b) Op voorwaarde dat het bouwproduct 
dat onder een geharmoniseerde norm valt 
en dat de fabrikant in de handel brengt, in 
overeenstemming is met het producttype 
van een ander bouwproduct dat door een 
andere fabrikant is vervaardigd en al 
overeenkomstig de betrokken 
geharmoniseerde norm is getest, heeft de 
fabrikant het recht de prestaties aan te 
geven op basis van alle of een deel van de 
testresultaten van dat andere product 
Wanneer aan deze voorwaarden is 
voldaan, wordt dit naar behoren 
gedocumenteerd. De fabrikant kan de door 
een andere fabrikant verkregen 
testresultaten pas gebruiken als hij 
daarvoor de toestemming heeft gekregen 
van die andere fabrikant, die 
verantwoordelijk blijft voor de 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 
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bestendigheid van die testresultaten; of

Or.en

Motivering

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

Amendement 146
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 36 – lid 1 – letter c 

Standpunt van de Raad Amendement

(c) het bouwproduct dat onder een 
geharmoniseerde technische specificatie 
valt en dat de fabrikant in de handel brengt, 
een samenstel is van componenten die de 
fabrikant naar behoren samenvoegt volgens 
nauwkeurige instructies van de leverancier 
van dat samenstel of component ervan, die 
dat samenstel of die component al 
overeenkomstig de relevante 
geharmoniseerde technische specificatie op 
een of meer essentiële kenmerken heeft 
getest. Wanneer deze voorwaarden zijn 
vervuld, heeft de fabrikant het recht de 
prestaties aan te geven op basis van alle of 
een deel van de hem verstrekte 
testresultaten voor het samenstel of de 
component. De fabrikant kan de door een 
andere fabrikant of leverancier van het 
samenstel verkregen testresultaten pas 
gebruiken als hij daarvoor van die andere 
fabrikant of leverancier van het samenstel 
de toestemming heeft gekregen; deze 
laatste blijft verantwoordelijk voor de 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 
bestendigheid van die testresultaten.

(c) Op voorwaarde dat het bouwproduct 
dat onder een geharmoniseerde technische 
specificatie valt en dat de fabrikant in de 
handel brengt, een samenstel is van 
componenten die de fabrikant naar behoren 
samenvoegt volgens nauwkeurige 
instructies van de leverancier van dat 
samenstel of component ervan, die dat 
samenstel of die component al 
overeenkomstig de relevante 
geharmoniseerde technische specificatie op 
een of meer essentiële kenmerken heeft 
getest, heeft de fabrikant het recht de 
prestaties aan te geven op basis van alle of 
een deel van de hem verstrekte 
testresultaten voor het samenstel of de 
component. Wanneer aan deze 
voorwaarden is voldaan, wordt dit naar 
behoren gedocumenteerd; De fabrikant 
kan de door een andere fabrikant of 
leverancier van het samenstel verkregen 
testresultaten pas gebruiken als hij 
daarvoor van die andere fabrikant of 
leverancier van het samenstel de 
toestemming heeft gekregen; deze laatste 
blijft verantwoordelijk voor de 
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nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 
bestendigheid van die testresultaten.

Or.en

Motivering

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

Amendement 147
Andreas Schwab

Standpunt van de Raad
Artikel 36 – lid 1 – letter c 

Standpunt van de Raad Amendement

c) het bouwproduct dat onder een 
geharmoniseerde technische specificatie
valt en dat de fabrikant in de handel brengt, 
een samenstel is van componenten die de 
fabrikant naar behoren samenvoegt volgens 
nauwkeurige instructies van de leverancier 
van dat samenstel of component ervan, die 
dat samenstel of die component al 
overeenkomstig de relevante 
geharmoniseerde technische specificatie
op een of meer essentiële kenmerken heeft 
getest. Wanneer deze voorwaarden zijn 
vervuld, heeft de fabrikant het recht de 
prestaties aan te geven op basis van alle of 
een deel van de hem verstrekte 
testresultaten voor het samenstel of de 
component. De fabrikant kan de door een 
andere fabrikant of leverancier van het 
samenstel verkregen testresultaten pas 
gebruiken als hij daarvoor van die andere 
fabrikant of leverancier van het samenstel 
de toestemming heeft gekregen; deze 
laatste blijft verantwoordelijk voor de 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 
bestendigheid van die testresultaten.

c) het bouwproduct dat onder een 
geharmoniseerde norm valt en dat de 
fabrikant in de handel brengt, een 
samenstel is van componenten die de 
fabrikant naar behoren samenvoegt volgens 
nauwkeurige instructies van de leverancier 
van dat samenstel of component ervan, die 
dat samenstel of die component al 
overeenkomstig de relevante 
geharmoniseerde norm op een of meer 
essentiële kenmerken heeft getest. 
Wanneer deze voorwaarden zijn vervuld, 
heeft de fabrikant het recht de prestaties 
aan te geven op basis van alle of een deel 
van de hem verstrekte testresultaten voor 
het samenstel of de component. De 
fabrikant kan de door een andere fabrikant 
of leverancier van het samenstel verkregen 
testresultaten pas gebruiken als hij 
daarvoor van die andere fabrikant of 
leverancier van het samenstel de 
toestemming heeft gekregen; deze laatste 
blijft verantwoordelijk voor de 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 
bestendigheid van die testresultaten.
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Or.de

Amendement 148
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Artikel 36 – lid 1 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

(c) het bouwproduct dat onder een 
geharmoniseerde technische specificatie
valt en dat de fabrikant in de handel brengt, 
een samenstel is van componenten die de 
fabrikant naar behoren samenvoegt volgens 
nauwkeurige instructies van de leverancier 
van dat samenstel of component ervan, die 
dat samenstel of die component al 
overeenkomstig de relevante 
geharmoniseerde technische specificatie op 
een of meer essentiële kenmerken heeft 
getest. Wanneer deze voorwaarden zijn 
vervuld, heeft de fabrikant het recht de 
prestaties aan te geven op basis van alle of 
een deel van de hem verstrekte 
testresultaten voor het samenstel of de 
component. De fabrikant kan de door een 
andere fabrikant of leverancier van het 
samenstel verkregen testresultaten pas 
gebruiken als hij daarvoor van die andere 
fabrikant of leverancier van het samenstel 
de toestemming heeft gekregen; deze 
laatste blijft verantwoordelijk voor de 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 
bestendigheid van die testresultaten.

(c) het bouwproduct dat onder een 
geharmoniseerde norm valt en dat de 
fabrikant in de handel brengt, een 
samenstel is van componenten die de 
fabrikant naar behoren samenvoegt volgens 
nauwkeurige instructies van de leverancier 
van dat samenstel of component ervan, die 
dat samenstel of die component al 
overeenkomstig de relevante 
geharmoniseerde technische specificatie op 
een of meer essentiële kenmerken heeft 
getest. Wanneer deze voorwaarden zijn 
vervuld, heeft de fabrikant het recht de 
prestaties aan te geven op basis van alle of 
een deel van de hem verstrekte 
testresultaten voor het samenstel of de 
component. De fabrikant kan de door een 
andere fabrikant of leverancier van het 
samenstel verkregen testresultaten pas 
gebruiken als hij daarvoor van die andere 
fabrikant of leverancier van het samenstel 
de toestemming heeft gekregen; deze 
laatste blijft verantwoordelijk voor de 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 
bestendigheid van die testresultaten.

Or.en

Amendement 149
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 36 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. Als het in lid 1 bedoelde bouwproduct 
behoort tot een familie van bouwproducten 
waarvan de beoordeling en verificatie van 

2. Als het in lid 1 bedoelde bouwproduct 
behoort tot een familie van bouwproducten 
waarvoor het toepasselijke systeem voor de 
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de prestatiebestendigheid volgens systeem 
1+ of 1 van bijlage V wordt uitgevoerd, 
wordt de specifieke technische 
documentatie geverifieerd door een 
aangemelde productcertificatie-instantie als 
bedoeld in bijlage V.

beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid systeem 1+ of 1 van 
bijlage V is, wordt de in lid 1 bedoelde 
documentatie geverifieerd door een 
aangemelde productcertificatie-instantie als 
bedoeld in bijlage V.

Or.en

Motivering

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

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

Standpunt van de Raad
Artikel 37

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 37
Gebruik van vereenvoudigde procedures 

door micro-ondernemingen
Schrappen

Micro-ondernemingen die een 
bouwproduct vervaardigen dat onder een 
geharmoniseerde norm valt, kunnen de 
bepaling van het producttype op basis van 
een typeonderzoek volgens de systemen 3 
en 4 van bijlage V, vervangen door 
methoden die verschillen van die in de 
toepasselijke geharmoniseerde norm. Die 
fabrikanten kunnen ook bouwproducten 
waarop systeem 3 van toepassing is, 
behandelen overeenkomstig de bepalingen 
die gelden voor systeem 4. Indien een 
fabrikant deze vereenvoudigde procedures 
toepast, dient hij met specifieke 
technische documentatie aan te tonen dat 
het bouwproduct voldoet aan de 
toepasselijke voorschriften.
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Or.de

Motivering

De voorgestelde schrapping geschiedt met het oog op de waarborging van een eerlijke 
concurrentie en het voorkomen van veiligheidsrisico’s. Producten op grond van deze regeling 
zijn zeker niet gelijkwaardig met de producten overeenkomstig de artikelen 3 t/m 6 en leiden tot 
concurrentieverstoringen, eventueel tot onveilige bouwwerken en tot problemen bij het 
markttoezicht. Met de behoeften van de micro-ondernemingen is in artikel 5 voldoende rekening 
gehouden.

Amendement 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Artikel 37

Standpunt van de Raad Amendement

Micro-ondernemingen die een 
bouwproduct vervaardigen dat onder een 
geharmoniseerde norm valt, kunnen de 
bepaling van het producttype op basis van 
een typeonderzoek volgens de systemen 3 
en 4 van bijlage V, vervangen door 
methoden die verschillen van die in de 
toepasselijke geharmoniseerde norm. Die 
fabrikanten kunnen ook bouwproducten 
waarop systeem 3 van toepassing is, 
behandelen overeenkomstig de bepalingen 
die gelden voor systeem 4. Indien een 
fabrikant deze vereenvoudigde procedures 
toepast, dient hij met specifieke 
technische documentatie aan te tonen dat 
het bouwproduct voldoet aan de 
toepasselijke voorschriften.

Schrappen

Or.pl

Amendement 152
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 37

Standpunt van de Raad Amendement

Micro-ondernemingen die een 
bouwproduct vervaardigen dat onder een 

Micro-ondernemingen die een 
bouwproduct vervaardigen dat onder een 
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geharmoniseerde norm valt, kunnen de 
bepaling van het producttype op basis van 
een typeonderzoek volgens de systemen 3 
en 4 van bijlage V, vervangen door 
methoden die verschillen van die in de
toepasselijke geharmoniseerde norm. Die 
fabrikanten kunnen ook bouwproducten 
waarop systeem 3 van toepassing is, 
behandelen overeenkomstig de bepalingen 
die gelden voor systeem 4. Indien een 
fabrikant deze vereenvoudigde procedures 
toepast, dient hij met specifieke technische 
documentatie aan te tonen dat het 
bouwproduct voldoet aan de toepasselijke 
voorschriften.

geharmoniseerde norm valt, kunnen de 
bepaling van het producttype op basis van 
een typeonderzoek volgens de systemen 3 
en 4 van bijlage V, vervangen door 
methoden die verschillen van de methoden
in de toepasselijke geharmoniseerde norm, 
en wel onder de daar vastgestelde 
voorwaarden. Die fabrikanten kunnen ook 
bouwproducten waarop systeem 3 van 
toepassing is, behandelen overeenkomstig 
de bepalingen die gelden voor systeem 4. 
Indien een fabrikant deze vereenvoudigde 
procedures toepast, dient hij met specifieke 
technische documentatie aan te tonen dat 
het bouwproduct voldoet aan de 
toepasselijke voorschriften en dat de 
toegepaste methoden gelijkwaardig zijn 
aan de methoden waarin de 
geharmoniseerde technische specificaties 
voorzien.

Or.de

Motivering

De Commissie heeft in haar advies over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad terecht 
gewezen op een bepaalde incoherentie bij de opstelling van de specifieke technische 
documentatie. Deze incoherentie moet met dit amendement uit de wereld worden geholpen en 
tevens moet worden gegarandeerd dat de met behulp van een specifieke technische documentatie 
gedeclareerde producten gelijkwaardig aan de anders van de CE-aanduiding voorziene 
producten zijn.

Amendement 153
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 37

Standpunt van de Raad Amendement

Micro-ondernemingen die een 
bouwproduct vervaardigen dat onder een 
geharmoniseerde norm valt, kunnen de 
bepaling van het producttype op basis van 
een typeonderzoek volgens de systemen 3 
en 4 van bijlage V, vervangen door 
methoden die verschillen van die in de 
toepasselijke geharmoniseerde norm. Die 
fabrikanten kunnen ook bouwproducten 
waarop systeem 3 van toepassing is, 

Micro-ondernemingen die een 
bouwproduct vervaardigen dat onder een 
geharmoniseerde norm valt, kunnen de 
bepaling van het producttype op basis van 
een typeonderzoek volgens de systemen 3 
en 4 van bijlage V, vervangen door 
methoden die verschillen van die in de 
toepasselijke geharmoniseerde norm. Die 
fabrikanten kunnen ook bouwproducten 
waarop systeem 3 van toepassing is, 
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behandelen overeenkomstig de bepalingen 
die gelden voor systeem 4. Indien een 
fabrikant deze vereenvoudigde procedures 
toepast, dient hij met specifieke technische 
documentatie aan te tonen dat het 
bouwproduct voldoet aan de toepasselijke 
voorschriften.

behandelen overeenkomstig de bepalingen 
die gelden voor systeem 4. Indien de 
fabrikant deze vereenvoudigde procedures 
toepast, dient hij met behoorlijke 
documentatie aan te tonen dat aan deze 
voorwaarden is voldaan en dat het 
bouwproduct voldoet aan de toepasselijke 
voorschriften.

Or.en

Motivering

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

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

Standpunt van de Raad
Artikel 38 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. In verband met bouwproducten die 
onder een geharmoniseerde norm vallen 
en die afzonderlijk of als maatwerk 
worden vervaardigd in een niet-seriematig 
productieproces in antwoord op een 
specifieke bestelling en in één enkel 
geïdentificeerd bouwwerk worden 
geïnstalleerd, kan de fabrikant de in 
bijlage V bedoelde prestatiebeoordeling 
van het toepasselijke systeem vervangen 
door specifieke technische documentatie 
waaruit blijkt dat het product aan de 
toepasselijke voorschriften voldoet.

Schrappen

Or.de

Motivering

De voorgestelde schrapping beoogt duidelijk te maken dat middelgrote ondernemingen onder de 
verordening vallenen wil concurrentieverstoringen voorkomen. De regeling wordt al in artikel 5 
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gegeven, met als enige verschil dat de producten overeenkomstig artikel 5 geen CE-aanduiding 
hebben. De verordening bevat hier een regeling die in strijd is met de gangbare praktijk en die 
aan de ondernemingen zowel ten aanzien van bureaucratische lasten als op het punt van 
belasting op het gebied van vakkennis en financiën te zware eisen stelt, zonder dat hiermee een 
winst aan veiligheid wordt geboekt. 

Amendement 155
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 38 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

(1) In verband met bouwproducten die 
onder een geharmoniseerde norm vallen en 
die afzonderlijk of als maatwerk worden 
vervaardigd in een niet-seriematig 
productieproces in antwoord op een 
specifieke bestelling en in één enkel 
geïdentificeerd bouwwerk worden 
geïnstalleerd, kan de fabrikant de in 
bijlage V bedoelde prestatiebeoordeling 
van het toepasselijke systeem vervangen 
door specifieke technische documentatie 
waaruit blijkt dat het product aan de 
toepasselijke voorschriften voldoet.

(1) In verband met bouwproducten die 
onder een geharmoniseerde norm vallen en 
die afzonderlijk of als maatwerk worden 
vervaardigd in een niet-seriematig 
productieproces in antwoord op een 
specifieke bestelling en in één enkel 
geïdentificeerd bouwwerk worden 
geïnstalleerd, kan de fabrikant de in 
bijlage V bedoelde prestatiebeoordeling 
van het toepasselijke systeem vervangen 
door specifieke technische documentatie 
waaruit blijkt dat het product aan de 
toepasselijke voorschriften voldoet en dat 
de toegepaste methoden gelijkwaardig zijn 
aan de methoden waarin de 
geharmoniseerde technische specificaties 
voorzien.

Or.de

Motivering

De Commissie heeft in haar advies over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad terecht 
gewezen op een bepaalde incoherentie bij de opstelling van de specifieke technische 
documentatie. Deze incoherentie moet met dit amendement uit de wereld worden geholpen en 
tevens moet worden gegarandeerd dat de met behulp van een specifieke technische documentatie 
gedeclareerde producten gelijkwaardig aan de anders van de CE-aanduiding voorziene 
producten zijn.

Amendement 156
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 38 – lid 1
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Standpunt van de Raad Amendement

1. In verband met bouwproducten die 
onder een geharmoniseerde norm vallen en 
die afzonderlijk of als maatwerk worden 
vervaardigd in een niet-seriematig 
productieproces in antwoord op een 
specifieke bestelling en in één enkel 
geïdentificeerd bouwwerk worden 
geïnstalleerd, kan de fabrikant de in 
bijlage V bedoelde prestatiebeoordeling 
van het toepasselijke systeem vervangen 
door specifieke technische documentatie 
waaruit blijkt dat het product aan de 
toepasselijke voorschriften voldoet.

1. In verband met bouwproducten die 
onder een geharmoniseerde norm vallen en 
die afzonderlijk of als maatwerk worden 
vervaardigd in een niet-seriematig 
productieproces in antwoord op een 
specifieke bestelling en in één enkel 
geïdentificeerd bouwwerk worden 
geïnstalleerd, kan de fabrikant de in 
bijlage V bedoelde prestatiebeoordeling 
van het toepasselijke systeem vervangen 
door behoorlijke documentatie waaruit 
blijkt dat aan deze voorwaarden is 
voldaan en dat het product aan de 
toepasselijke voorschriften voldoet.

Or.en

Motivering

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

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

Standpunt van de Raad
Artikel 38 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. Als het in lid 1 bedoelde bouwproduct 
behoort tot een familie van 
bouwproducten waarvoor het 
toepasselijke systeem voor de beoordeling 
en verificatie van de 
prestatiebestendigheid systeem 1+ of 1 
van bijlage V is, wordt de specifieke 
technische documentatie geverifieerd door 
een aangemelde productcertificatie-
instantie als bedoeld in bijlage V.

Schrappen
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Or.de

Motivering

 De voorgestelde schrapping beoogt duidelijk te maken dat middelgrote ondernemingen onder de 
verordening vallen en wil concurrentieverstoringen voorkomen. De regeling wordt al in artikel 5 
gegeven, met als enige verschil dat de producten overeenkomstig artikel 5 geen CE-aanduiding 
hebben. De verordening bevat hier een regeling die in strijd is met de gangbare praktijk en die 
aan de ondernemingen zowel ten aanzien van bureaucratische lasten als op het punt van 
belasting op het gebied van vakkennis en financiën te zware eisen stelt, zonder dat hiermee een 
winst aan veiligheid wordt geboekt. 

Amendement 158
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 38 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. Als het in lid 1 bedoelde bouwproduct 
behoort tot een familie van bouwproducten 
waarvoor het toepasselijke systeem voor de 
beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid systeem 1+ of 1 van 
bijlage V is, wordt de specifieke 
technische documentatie geverifieerd door 
een aangemelde productcertificatie-
instantie als bedoeld in bijlage V.

2. Als het in lid 1 bedoelde bouwproduct 
behoort tot een familie van bouwproducten 
waarvoor het toepasselijke systeem voor de 
beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid systeem 1+ of 1 van 
bijlage V is, wordt de in lid 1 bedoelde 
documentatie geverifieerd door een 
aangemelde productcertificatie-instantie als 
bedoeld in bijlage V.

Or.en

Motivering

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

Amendement 159
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 56 – lid 1 – alinea 1
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Standpunt van de Raad Amendement

1. Indien de markttoezichtautoriteiten van 
een lidstaat maatregelen hebben genomen 
krachtens artikel 20 van Verordening (EG) 
nr. 765/2008, of voldoende redenen hebben 
om aan te nemen dat een bouwproduct dat 
onder een geharmoniseerde norm valt of 
waarvoor een Europese technische 
beoordeling is verstrekt, de aangegeven 
prestatie niet haalt en een risico vormt voor 
de naleving van de fundamentele eisen 
voor bouwwerken van deze verordening, 
voeren zij een beoordeling van het 
betrokken product uit in het licht van in 
deze verordening vastgestelde betrokken 
voorschriften. De desbetreffende 
marktdeelnemers werken zo nodig samen 
met de markttoezichtautoriteiten.

1. Indien de markttoezichtautoriteiten van 
een lidstaat maatregelen hebben genomen 
krachtens artikel 20 van Verordening (EG) 
nr. 765/2008, of voldoende redenen hebben 
om aan te nemen dat een bouwproduct de 
aangegeven prestaties niet haalt en/of een 
risico voor de gezondheid of veiligheid van 
personen of voor andere onder deze 
verordening vallende aspecten van de 
bescherming van algemeen belang 
meebrengt, voeren zij een beoordeling van 
het betrokken product uit in het licht van in 
deze verordening vastgestelde betrokken 
voorschriften. De desbetreffende 
marktdeelnemers werken zo nodig samen 
met de markttoezichtautoriteiten.

Or.en

Motivering

Waar het gaat om bouwproducten die uit derde landen worden ingevoerd, zou een zo breed 
mogelijk markttoezicht zeer nuttig zijn, om te voorkomen dat sommige bouwproducten aan het 
markttoezicht ontsnappen enkel omdat zij geen CE-markering hebben.

Amendement 160
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 56 – lid 5 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

a) het product haalt de aangegeven 
prestatie niet en/of voldoet niet aan de in
deze verordening vastgestelde 
voorschriften met betrekking tot de 
naleving van de fundamentele eisen voor 
bouwwerken;

a) het product haalt de aangegeven 
prestatie niet en/of voldoet niet aan de in 
deze verordening vastgestelde 
voorschriften met betrekking tot de 
gezondheid of veiligheid van personen of 
andere aspecten van de bescherming van 
algemene belangen;

Or.en

Motivering

Het toezicht op de naleving van de eisen voor bouwwerken is een verantwoordelijkheid voor de 
lidstaat, in het bijzonder voor diens apparaat voor de beoordeling van voltooide bouwwerken, en 
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valt niet onder het markttoezicht. Het markttoezicht moet zich bezighouden met gezondheid of 
veiligheid van personen of andere aspecten van de bescherming van algemene belangen. 

Amendement 161
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 56 – lid 5 – letter b 

Standpunt van de Raad Amendement

b) tekortkomingen in de geharmoniseerde 
technische specificaties of in de specifieke 
technische documentatie.

b) tekortkomingen in de geharmoniseerde 
technische specificaties.

Or.en

Motivering

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

Amendement 162
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Artikel 57 – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Indien de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht en de non-
conformiteit van het bouwproduct wordt 
toegeschreven aan tekortkomingen in het 
Europees beoordelingsdocument of in de 
specifieke technische documentatie
bedoeld in artikel 56, lid 5, onder b), legt 
de Commissie de zaak voor aan het 
Permanent comité voor de bouw, en neemt 
zij vervolgens de passende maatregelen.

Indien de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht en de non-
conformiteit van het bouwproduct wordt 
toegeschreven aan tekortkomingen in het 
Europees beoordelingsdocument bedoeld 
in artikel 56, lid 5, onder b), legt de 
Commissie de zaak voor aan het 
Permanent comité voor de bouw, en neemt 
zij vervolgens de passende maatregelen.

Or.en
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Motivering

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

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

Standpunt van de Raad
Artikel 60 – alinea 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

Teneinde de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken, met name 
het wegnemen en vermijden van 
beperkingen voor het op de markt 
aanbieden van bouwproducten, worden de 
volgende aangelegenheden aan de 
Commissie gedelegeerd overeenkomstig 
artikel 61, onverminderd de voorwaarden 
van de artikelen 62 en 63:

Teneinde de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken, met name 
het wegnemen en vermijden van 
beperkingen voor het op de markt 
aanbieden van bouwproducten, worden de 
volgende aangelegenheden aan de 
Commissie gedelegeerd overeenkomstig 
artikel 61, onverminderd de voorwaarden 
van de artikelen 62 en 63, die zich 
daarmee na raadpleging van het comité 
zoals bedoeld in artikel 64 belast:

Or.de

Motivering

De voorgestelde wijziging beoogt alle in aanmerking komende actoren met het oog op een betere 
uitvoerbaarheid in de praktijk bij de zaken te betrekken. De Commissie moet ertoe verplicht 
worden zich hierop vast te leggen en moet ook tot behandeling in het Permanent Comité worden 
verplicht, aangezien zonder voldoende inbreng van de lidstaten en de normenorganisaties, de 
organisatie van de technische beoordelingsinstantie en van de vakorganisaties geen doelmatige 
en op de praktijk afgestemde resultaten kunnen worden verwacht.

Amendement 164
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Artikel 60 – alinea 1 – inleidende formule 
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Standpunt van de Raad Amendement

Teneinde de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken, met name 
het wegnemen en vermijden van 
beperkingen voor het op de markt 
aanbieden van bouwproducten, worden de 
volgende aangelegenheden aan de 
Commissie gedelegeerd overeenkomstig 
artikel 61, onverminderd de voorwaarden 
van de artikelen 62 en 63:

Teneinde de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken, met name 
het wegnemen en vermijden van 
beperkingen voor het op de markt 
aanbieden van bouwproducten, worden de 
volgende aangelegenheden aan de 
Commissie gedelegeerd overeenkomstig 
artikel 61, onverminderd de voorwaarden 
van de artikelen 62 en 63, en na 
raadpleging van het in artikel 64 bedoelde 
comité:

Or.en

Amendement 165
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Artikel 60 – alinea 1 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

(a) de vaststelling, waar passend, van de 
essentiële kenmerken of drempelniveaus 
van specifieke families van bouwproducten 
waarvan de fabrikant overeenkomstig de 
artikelen 3 tot en met 6 voor het product 
dat hij in de handel brengt, een prestatie in 
niveaus of klassen, of in een beschrijving, 
voor het beoogde gebruik moet aangeven;

(a) de vaststelling van de essentiële 
kenmerken of drempelniveaus van 
specifieke families van bouwproducten 
waarvan de fabrikant overeenkomstig de 
artikelen 3 tot en met 6 voor het product 
dat hij in de handel brengt, een prestatie in 
niveaus of klassen, of in een beschrijving, 
voor het beoogde gebruik moet aangeven;

Or.en

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

Standpunt van de Raad
Bijlage I – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

Het bouwwerk als geheel en ook de 
afzonderlijke delen ervan moeten geschikt 
zijn voor het beoogde gebruik. Bij normaal 
onderhoud moeten bouwproducten 
gedurende een economisch redelijke 
levensduur aan onderhavige fundamentele 

Het bouwwerk als geheel en ook de 
afzonderlijke delen ervan moeten geschikt 
zijn voor het beoogde gebruik. Bij normaal 
onderhoud moeten bouwproducten 
gedurende een economisch redelijke 
levensduur aan onderhavige fundamentele 
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eisen voor bouwwerken voldoen. eisen voor bouwwerken voldoen. De 
vaststelling van de essentiële kenmerken 
van het product alsmede van de methoden 
en criteria voor de vaststelling van de 
productcapaciteit met het oog op de 
fundamentele eisen overeenkomstig deze 
bijlage geschiedt in de technische 
specificaties.
Om aan te tonen dat aan de basiseisen is 
voldaan moet zoveel mogelijk worden 
uitgegaan van geharmoniseerde Europese 
regelgeving (bijvoorbeeld "Eurocodes").

Or.de

Motivering

In het voorstel van de Raad wordt de nagestreefde harmonisering slechts gedeeltelijk omgezet. 
Omdat volledige, op Europees niveau geharmoniseerde regels om overeenkomstig bijlage I aan 
te tonen dat aan bepaalde eisen is voldaan ontbreken moeten de daarvoor vereiste 
productkenmerken en productcapaciteiten op dit moment uit de nationale regels worden 
afgeleid. Dit leidt ertoe dat de fabrikant van bouwproducten rekening moet houden met een 
groot aantal verschillende nationale parameters en kenmerken. Daarom moeten de reeds 
bestaande Eurocodes in de onderhavige verordening worden verankerd.

Amendement 167
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Bijlage I – deel 3 – alinea 1 – letter d

Standpunt van de Raad Amendement

d) het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in 
grondwater, zeewater of in de bodem;

d) het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in 
grondwater, meren, rivieren, zeewater of 
in de bodem;

Or.en

Amendement 168
Eija-Riitta Korhola

Standpunt van de Raad
Bijlage I – deel 3 – alinea 1 – letter d 

Standpunt van de Raad Amendement

d) het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in 
grondwater, zeewater of in de bodem;

d) het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in 
grondwater, zeewater, meren, rivierstelsels 
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of in de bodem;

Or.en

Amendement 169
Andreas Schwab

Standpunt van de Raad
Bijlage I – deel 7 – titel 

Standpunt van de Raad Amendement

7. Duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen

7. Duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen in bouwwerken

Or.en

Motivering

Om misverstand te voorkomen is het belangrijk dat in de titel aan de bouwwereld wordt 
gerefereerd.

Amendement 170
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Bijlage I – deel 7 – titel 

Standpunt van de Raad Amendement

7. Duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen

7. Duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen voor de bouw en voor 
openbare werken

Or.en

Amendement 171
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Bijlage I – deel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

Het bouwwerk moet zodanig worden 
ontworpen, uitgevoerd en gesloopt dat 
duurzaam gebruik wordt gemaakt van 
natuurlijke hulpbronnen en het volgende 
wordt gewaarborgd:

Het bouwwerk moet zodanig worden 
ontworpen, uitgevoerd en gesloopt dat 
duurzaam gebruik wordt gemaakt van 
natuurlijke hulpbronnen en met name het 
volgende wordt gewaarborgd:



PE450.931v01-00 68/73 AM\835714NL.doc

NL

Or.en

Amendement 172
Eija-Riitta Korhola

Standpunt van de Raad
Bijlage I – deel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

Het bouwwerk moet zodanig worden 
ontworpen, uitgevoerd en gesloopt dat 
duurzaam gebruik wordt gemaakt van 
natuurlijke hulpbronnen en het volgende 
wordt gewaarborgd:

Het bouwwerk moet zodanig worden 
ontworpen, uitgevoerd en gesloopt dat 
tijdens zijn levenscyclus duurzaam gebruik 
wordt gemaakt van natuurlijke 
hulpbronnen en het volgende wordt 
gewaarborgd:

Or.en

Motivering

De bouwsector verbruikt 50% van de in Europa gebruikte grondstoffen en genereert 40% van 
alle afval die in Europa wordt geproduceerd. Om recht te kunnen doen aan het EU-beleid inzake 
"duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen" als omschreven in de thematische EU-
strategie inzake het duurzame gebruik van de natuurlijke hulpbronnen (COM(2005)0670), is het 
belangrijk dat milieuproductverklaringen (mpd's) voor bouwproducten ook relevante informatie 
bevatten over de hoofddoelstelling van de EU waar het gaat om duurzaam gebruik van de 
natuurlijke hulpbronnen gedurende hun levenscyclus.

Amendement 173
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Bijlage I – deel 7 – alinea 1 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

a) de recycleerbaarheid van het bouwwerk 
en de materialen en delen ervan na de 
sloop;

a) de geschiktheid voor hergebruik of 
recyclage van het bouwwerk en de 
materialen en delen ervan na de sloop;

Or.en

Amendement 174
Eija-Riitta Korhola

Standpunt van de Raad
Bijlage I – deel 7 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Standpunt van de Raad Amendement

1 bis. De milieu-informatie voor 
bouwproducten moet ten minste de 
volgende elementen bevatten:
a) gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
(met onderscheid tussen niet-
hernieuwbare en hernieuwbare 
materialen en energie);
b) resulterende milieugevolgen; alsmede
c) gegenereerd afval.

Or.en

Motivering

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

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

Standpunt van de Raad
Bijlage II – deel 5 – titel 

Standpunt van de Raad Amendement

5. Deelname van de Commissie 5. Deelname van de Commissie en van de 
fabrikant

Or.de

Motivering

Ook de fabrikanten moeten kunnen deelnemen.
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Amendement 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Bijlage II – deel 5 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

Een vertegenwoordiger van de Commissie 
mag als waarnemer aan de uitvoering van 
alle onderdelen van het werkprogramma 
deelnemen.

Een vertegenwoordiger van de Commissie 
en een vertegenwoordiger van de 
fabrikant kunnen als waarnemer aan de 
uitvoering van alle onderdelen van het 
werkprogramma deelnemen.

Or.de

Motivering

Ook de fabrikanten moeten kunnen deelnemen.

Amendement 177
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Bijlage II – deel 7 – alinea 1 – letter c 

Standpunt van de Raad Amendement

c) zendt zij de Commissie daarvan een 
afschrift toe.

c) zendt zij de Commissie daarvan een 
afschrift toe, na raadpleging van het in 
artikel 64 bedoelde Comité.

Or.en

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

Standpunt van de Raad
Bijlage II – deel 7 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Als de Commissie de organisatie van TBI's 
binnen vijftien werkdagen na de ontvangst 
van dat exemplaar haar opmerkingen over 
het concept Europees 
beoordelingsdocument meedeelt, wijzigt de 
organisatie van TBI's het concept
dienovereenkomstig en zendt die 
organisatie een afschrift van het 

Als de Commissie de organisatie van TBI's 
binnen vijftien werkdagen na de ontvangst 
van dat exemplaar haar opmerkingen over 
het afschrift van het Europees 
beoordelingsdocument meedeelt, 
onderzoekt de organisatie van TBI's de 
opmerkingen dienovereenkomstig en zendt 
die organisatie een afschrift van het dan 
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vastgestelde Europees 
beoordelingsdocument aan de fabrikant en 
de Commissie.

gewijzigde of onveranderd gelaten 
Europese beoordelingsdocument aan de 
fabrikant en de Commissie.

Or.de

Motivering

De formulering is verwarrend, aangezien het concept reeds met"b)" is aangenomen en het 
daarom niet meer om een ontwerp gaat. Bovendien is de invloed van de Commissie, die blijkbaar 
steeds tot een herziening moet leiden, in deze vorm niet aanvaardbaar.

Amendement 179
Heide Rühle

Standpunt van de Raad
Bijlage II – deel 7 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Als de Commissie de organisatie van TBI's 
binnen vijftien werkdagen na de ontvangst 
van dat exemplaar haar opmerkingen over 
het concept Europees 
beoordelingsdocument meedeelt, wijzigt de 
organisatie van TBI's het concept 
dienovereenkomstig en zendt die 
organisatie een afschrift van het 
vastgestelde Europees 
beoordelingsdocument aan de fabrikant en 
de Commissie.

Als de Commissie de organisatie van TBI's 
binnen vijftien werkdagen na de ontvangst 
van dat exemplaar haar opmerkingen over 
het concept Europees 
beoordelingsdocument meedeelt, bespreekt
de organisatie van TBI's het concept 
opnieuw aan de hand van die 
opmerkingen en zendt die organisatie een 
afschrift van het vastgestelde Europees 
beoordelingsdocument aan de fabrikant en 
de Commissie.

Or.en

Amendement 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Standpunt van de Raad
Bijlage III – titel

Standpunt van de Raad Amendement

Prestatieverklaring Nr ........................... Schrappen

Or.de

Motivering

Het is niet duidelijk waarom er nog een verder nummer naast de identificatiecode 
overeenkomstig lid 1 moet worden vermeld.
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Amendement 181
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Bijlage III – deel 9 – punt 3 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

a) referentiedatum van de betrokken 
geharmoniseerde norm en, indien van 
toepassing, het referentienummer van de 
gebruikte specifieke technische
documentatie;

a) referentiedatum van de betrokken 
geharmoniseerde norm en, indien van 
toepassing, het referentienummer van de 
documentatie die is gebruikt voor de 
procedures genoemd in de artikelen 36 –
38;

Or.en

Motivering

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

Amendement 182
Mitro Repo

Standpunt van de Raad
Bijlage III – deel 9 – punt 3 – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Indien overeenkomstig artikelen 37 of 38
een specifieke technische documentatie is 
gebruikt, de eisen waaraan het product 
voldoet:

Indien gebruik is gemaakt van artikel 37
of 38, de eisen waaraan het product 
voldoet:

Or.en

Motivering

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 
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recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these incoherences following 
amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 2.15) and the whole concept as 
unnecessary and to replace it by the term "appropriate documentation"; 2) to reformulate 
articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD from all other articles and Annex III.

Amendement 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Standpunt van de Raad
Bijlage V – artikel 1.1 – letter b – punt iv 

Standpunt van de Raad Amendement

(iv) steekproefsgewijze controle van 
monsters voordat het product op de markt 
wordt geïntroduceerd.

(iv) een overeenkomst met de fabrikant op 
grond waarvan steekproefsgewijze 
controle van monsters mogelijk is nadat 
het product op de markt is geïntroduceerd.

Or.pl

Motivering

Steekproefsgewijze controles van producten die nog niet op de markt zijn gebracht, zijn zinloos, 
aangezien een typeonderzoek (dat uitvoeriger is dan een steekproefsgewijze controle) plaatsvindt 
voordat het product op de markt wordt gebracht. Bovendien levert de fabrikant de monsters voor 
een eventuele steekproef aan vóór introductie op de markt. Waarschijnlijk zal hij een product 
aanleveren dat voldoet aan de aangegeven prestaties. Daarom moeten producten die al in 
omloop zijn gebracht steekproefsgewijs worden gecontroleerd.


