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Poprawka50
Cristian Silviu Buşoi

Stanowisko Rady
Punkt 5 preambuły 

Stanowisko Rady Poprawka

(5) W stosownych przypadkach przepisy 
odnoszące się do zamierzonego 
zastosowania wyrobu budowlanego w 
jednym z państw członkowskich, mające 
na celu spełnienie podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów 
budowlanych, określają zasadnicze 
charakterystyki wyrobu, w odniesieniu do 
których powinny zostać zadeklarowane 
właściwości użytkowe.

(5) W stosownych przypadkach przepisy 
odnoszące się do zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań wyrobu 
budowlanego w jednym z państw 
członkowskich, mające na celu spełnienie 
podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych, określają 
zasadnicze charakterystyki wyrobu, 
w odniesieniu do których powinny zostać 
zadeklarowane właściwości użytkowe.

Or.en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym sektorze i z przepisami określonymi w 
przedmiotowym tekście w tym przypadku konieczne jest również uwzględnienie „zastosowań”.

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

Stanowisko Rady
Punkt 8a preambuły (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

(8a) Działalność przedsiębiorstw nie 
powinna podlegać niniejszemu 
rozporządzeniu. Budowa obiektów jest 
usługą, a nie wprowadzeniem przez 
producenta wyrobu do obrotu. 
Działalność budowlana może w 
indywidualnych przypadkach obejmować 
wykonanie jednostkowo lub na 
zamówienie poszczególnych części 
składowych obiektu budowlanego, które 
przedsiębiorca następnie wprowadza do 
obiektu budowlanego.
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Or.de

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno jednoznacznie określać, że przedsiębiorstwa, które 
prefabrykują poszczególne części składowe na terenie budowy lub poza nim, nie są 
przedmiotem rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie określa warunki wprowadzania do 
obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych. Wbudowywanie wyrobów 
budowlanych w obiektach nie jest przedmiotem niniejszego rozporządzenia.

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

Stanowisko Rady
Punkt 15 preambuły 

Stanowisko Rady Poprawka

(15) Wartości progowe określone przez 
Komisję zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem powinny być ogólnie 
przyjętymi wartościami dla zasadniczych 
charakterystyk danego wyrobu 
budowlanego w odniesieniu do przepisów 
obowiązujących w państwach 
członkowskich.

(15) Wartości progowe określone przez 
Komisję zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem dla zasadniczych 
charakterystyk danego wyrobu 
budowlanego powinny zapewniać wysoki 
poziom ochrony zgodnie z art. 114 TFUE.

Or.de

Uzasadnienie

Wartości progowe mogą być określane na podstawie założeń technicznych lub regulacyjnych 
(patrz motyw 16). Jeśli są one określane na podstawie założeń regulacyjnych, ich celem jest
ochrona wymienionych w art. 114 interesów służących ogólnemu dobru, tj. ochronie zdrowia, 
bezpieczeństwa, ochronie środowiska i ochronie konsumentów. Ich podstawą nie jest zatem 
bycie „ogólnie przyjętymi”, lecz cel przewidziany w art. 114, tj. wysoki poziom ochrony.

Poprawka 53
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Punkt 24 preambuły 
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Stanowisko Rady Poprawka

(24) W celu zwiększenia możliwości 
rozwoju zrównoważonego budownictwa 
oraz ułatwienia rozwoju wyrobów 
przyjaznych dla środowiska byłoby 
użyteczne, by deklaracja właściwości 
użytkowych zawierała informacje o 
zawartości substancji niebezpiecznych. 
Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw 
i obowiązków państw członkowskich 
wynikających z innych instrumentów 
prawodawstwa unijnego, które mogą mieć 
zastosowanie do substancji 
niebezpiecznych, w szczególności 
dyrektywy 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 
1998 r. dotyczącej wprowadzania do 
obrotu produktów biobójczych7, dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej8, 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH) i utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów9, dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie odpadów10 oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z dnia 7 grudnia 8 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin11.

(24) W celu zwiększenia możliwości 
rozwoju zrównoważonego budownictwa 
oraz ułatwienia rozwoju wyrobów 
przyjaznych dla środowiska deklaracja 
właściwości użytkowych może zawierać
informacje o zawartości substancji 
niebezpiecznych. Niniejsze rozporządzenie 
nie narusza praw i obowiązków państw 
członkowskich wynikających z innych 
instrumentów prawodawstwa unijnego, 
które mogą mieć zastosowanie do 
substancji niebezpiecznych, 
w szczególności dyrektywy 98/8/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do 
obrotu produktów biobójczych7, dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej8, 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH) i utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów9, dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie odpadów10 oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z dnia 7 grudnia 8 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin11.

Or.en

Poprawka 54
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Punkt 24a preambuły (nowy) 
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Stanowisko Rady Poprawka

(24a) Deklaracja właściwości użytkowych 
może być oznaczana zgodnie z numerem 
referencyjnym typu wyrobu.

Or.en

Poprawka 55
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Punkt 31 preambuły 

Stanowisko Rady Poprawka

(31) Oznakowanie CE powinno być 
jedynym oznakowaniem potwierdzającym 
zgodność wyrobu budowlanego z 
deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi i z mającymi zastosowanie 
wymaganiami związanymi z 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii. 
Można jednak stosować inne oznaczenia, o 
ile pomagają one zwiększyć ochronę 
użytkowników wyrobów budowlanych i 
nie są objęte prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii.

(31) Oznakowanie CE powinno być 
jedynym oznakowaniem potwierdzającym 
zgodność wyrobu budowlanego z 
deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi i z mającymi zastosowanie 
wymaganiami związanymi z 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii. 
Można jednak stosować inne oznaczenia, o 
ile pomagają one zwiększyć ochronę 
użytkowników wyrobów budowlanych i 
nie są objęte prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii. Te inne 
oznaczenia nie mogą wiązać się z 
koniecznością uzyskania dodatkowego 
zaświadczenia dla produktów mających 
już oznakowanie CE, stanowiących 
produkt ostateczny, dla których wnioskuje 
się o nadanie dodatkowego dobrowolnego 
oznakowania.

Or.en

Uzasadnienie

To wyjaśnienie ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia wyższości oznakowania CE nad 
innymi oznaczeniami.
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Poprawka 56
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Punkt 34 preambuły 

Stanowisko Rady Poprawka

(34) Producenci mogą korzystać 
z procedur uproszczonych stosując 
dokumentację w dowolnym formacie na 
warunkach określonych w stosownej 
normie zharmonizowanej.

(34) W stosownych przypadkach 
producenci mogą korzystać z procedur 
uproszczonych stosując dokumentację w 
dowolnym formacie na warunkach 
określonych w stosownej zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej.

Or.en

Uzasadnienie

Procedury uproszczone (rozdział VI) odnoszą się zarówno do zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych (zob. art. 36 ust. 1 lit. a) i c)), jak i do norm zharmonizowanych (art. 36 ust. 1 
lit. b), art. 37 i 38); ponadto nie wszystkie normy określają lub powinny określać „warunki”, 
o których mowa w tym punkcie preambuły.

Poprawka 57
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Punkt 36a preambuły (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

(36a) Właściwe komitety techniczne CEN 
powinny opracować definicję 
wyjaśniającą pojęcie „nieseryjnego 
procesu produkcyjnego” w odniesieniu do 
różnych wyrobów budowlanych 
wchodzących w zakres niniejszego 
rozporządzenia.

Or.en

Uzasadnienie

W celu dopilnowania, aby zwolnienia z obowiązku uzyskania oznakowania CE nie były 
nadużywane, co w sposób sztuczny podzieliłoby rynek wewnętrzny, należy przewidzieć 
konkretne interpretacje pojęcia „nieseryjnego procesu produkcyjnego”. Biorąc pod uwagę 
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dużą różnorodność wyrobów budowlanych, te definicje wyjaśniające powinny zostać 
opracowane przez właściwe komitety techniczne CEN.

Poprawka 58
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Punkt 36a preambuły (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

(36a) Właściwe komitety techniczne CEN 
powinny opracować definicję 
wyjaśniającą pojęcie „nieseryjnego 
procesu produkcyjnego” w odniesieniu do 
różnych wyrobów budowlanych 
wchodzących w zakres niniejszego 
rozporządzenia.

Or.en

Poprawka 59
Eija-Riitta Korhola

Stanowisko Rady
Punkt 36a preambuły (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

(36a) Właściwe komitety techniczne CEN 
powinny opracować definicję 
wyjaśniającą pojęcie „nieseryjnego 
procesu produkcyjnego” w odniesieniu do 
różnych wyrobów budowlanych 
wchodzących w zakres niniejszego 
rozporządzenia.

Or.en

Uzasadnienie

W celu dopilnowania, aby zwolnienia z obowiązku uzyskania oznakowania CE nie były 
nadużywane, co w sposób sztuczny podzieliłoby rynek wewnętrzny, należy przewidzieć 
konkretne interpretacje pojęcia „nieseryjnego procesu produkcyjnego”. Biorąc pod uwagę 
dużą różnorodność wyrobów budowlanych, definicje te powinny zostać opracowane przez 
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właściwy komitet techniczny CEN, który będzie w stanie wziąć pod uwagę charakterystyczne 
cechy różnych wyrobów budowlanych.

Poprawka 60
Cristian Silviu Buşoi

Stanowisko Rady
Punkt 37 preambuły 

Stanowisko Rady Poprawka

(37) Wszystkie podmioty gospodarcze w 
łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny 
podjąć odpowiednie środki gwarantujące, 
że wprowadzają do obrotu lub udostępniają 
na rynku wyłącznie wyroby budowlane 
zgodne z wymaganiami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu, które mają na 
celu zapewnienie właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych i spełnienie 
podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych. W szczególności 
importerzy i dystrybutorzy wyrobów 
budowlanych powinni być świadomi, w 
odniesieniu do których zasadniczych 
charakterystyk wyrobów istnieją przepisy 
na rynku unijnym oraz jakie szczególne 
wymagania obowiązują w państwach 
członkowskich odnośnie podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów 
budowlanych, i powinni stosować tę 
wiedzę w zawieranych przez nich 
transakcjach handlowych.

(37) Wszystkie podmioty gospodarcze w 
łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny 
podjąć odpowiednie środki gwarantujące, 
że wprowadzają do obrotu lub udostępniają 
na rynku wyłącznie wyroby budowlane 
zgodne z wymaganiami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu, które mają na 
celu zapewnienie właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych i spełnienie 
podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych. W szczególności 
importerzy i dystrybutorzy wyrobów 
budowlanych powinni być świadomi, w 
odniesieniu do których zasadniczych 
charakterystyk wyrobów istnieją przepisy 
na rynku unijnym oraz jakie szczególne 
wymagania obowiązują w państwach 
członkowskich odnośnie do podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów 
budowlanych, i powinni stosować tę 
wiedzę w zawieranych przez nich 
transakcjach handlowych, aby 
zminimalizować występowanie 
przypadków niezamierzonej niezgodności 
wyrobów budowlanych z ich deklaracjami 
właściwości użytkowych oraz aby 
ograniczyć straty materialne.

Or.en

Uzasadnienie

Przepis ten prowadzi do podejmowania środków zapobiegawczych na szczeblu podmiotów 
gospodarczych w celu unikania w jak największym stopniu występowania przypadków 
niezgodności oraz do podejmowania środków na szczeblu nadzoru rynku. Podmioty 
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gospodarcze, działające jako odpowiedzialne osoby prawne, unikną wszelkiego rodzaju strat 
w ramach swoich transakcji handlowych, co pomoże w szczególności MŚP w osiągnięciu 
zgodności z wymogami i uzyskaniu najlepszego stosunku wartości do ceny.

Poprawka 61
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Punkt 46a preambuły (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

(46a) W tym celu Komisja powinna przed 
upływem stosownego terminu przyjąć akt 
delegowany, w którym określono by 
warunki wykorzystania stron 
internetowych w celu udostępniania 
zawartości deklaracji właściwości 
użytkowych. Do tego czasu 
wykorzystywanie stron internetowych 
dalej powinno być dopuszczalne zgodnie z 
obowiązującą praktyką.

Or.en

Uzasadnienie

Możliwość udostępniania zawartości deklaracji właściwości użytkowych za pośrednictwem 
strony internetowej jest już wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu. Bez takiej 
możliwości producenci byliby zmuszeni do dołączania oddzielnego dokumentu do każdego 
sprzedanego produktu, co stanowiłoby dodatkowe obciążenie i wiązałoby się z dodatkowymi 
kosztami przy braku wartości dodanej. Ostateczny termin przyjęcia aktu delegowanego należy 
określić w porozumieniu z Parlamentem.

Poprawka 62
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Punkt 46a preambuły (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

(46a) W tym celu Komisja powinna do 
dnia (data) przyjąć akt delegowany, w 
którym określono by warunki 
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wykorzystania stron internetowych w celu 
udostępniania zawartości deklaracji 
właściwości użytkowych. Do tego czasu 
wykorzystywanie stron internetowych 
dalej powinno być dopuszczalne zgodnie z 
obowiązującą praktyką.

Or.en

Poprawka 63
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Punkt 49a preambuły (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

(49a) Zachowanie materiałów 
pochodzących z rozbiórki poprzez 
włączenie ich w cykl ponownego użycia 
lub recyklingu ma zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia celów Unii dotyczących 
zmiany klimatu, a każde państwo 
członkowskie powinno opracować plan 
działania z wyszczególnieniem, w jaki 
sposób przyczyni się do promowania 
stosowania w sektorze budownictwa 
ponownego użycia lub recyklingu.

Or.en

Poprawka 64
Eija-Riitta Korhola

Stanowisko Rady
Punkt 50 preambuły 

Stanowisko Rady Poprawka

(50) W celu przeprowadzenia oceny 
zrównoważonego wykorzystania zasobów i 
wpływu obiektów budowlanych na 
środowisko należy, w miarę możliwości, 
stosować deklaracje środowiskowe 
produktu.

(50) W celu przeprowadzenia oceny 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych i wpływu obiektów 
budowlanych na środowisko należy, w 
miarę możliwości, stosować europejskie 
ujednolicone deklaracje środowiskowe 
produktu. W celu dążenia do osiągnięcia 
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głównego celu określonego w 
komunikacie Komisji z dnia 21 grudnia 
2005 r. pt. „Strategia tematyczna w 
sprawie zrównoważonego 
wykorzystywania zasobów naturalnych”, 
deklaracje środowiskowe produktu 
powinny zawierać przynajmniej 
następujące informacje o środowisku:
– wykorzystanie zasobów naturalnych (w 
tym rozróżnienie między materiałami 
nieodnawialnymi i odnawialnymi oraz 
energią nieodnawialną i odnawialną);
– późniejsze skutki dla środowiska 
naturalnego; oraz
– wytwarzane odpady.

Or.en

Uzasadnienie

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 
assessment 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 should 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 information on the EU main target in 
a relation to sustainable use of natural resources.

Poprawka 65
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Punkt 50a preambuły (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

(50a) W miarę możliwości należy 
opracowywać zharmonizowane 
europejskie normy dotyczące oceny 
podstawowych wymagań określonych w 
załączniku I. Ponadto Komisja powinna 
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dokonać przeglądu obowiązujących 
dokumentów interpretacyjnych 
dotyczących podstawowych wymagań 
określonych w pkt 1–6 załącznika I 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
Należy stworzyć dodatkowy dokument 
interpretacyjny w celu określenia 
szczegółów podstawowego wymagania 
określonego w pkt 7 załącznika I i na tej 
podstawie upoważnić CEN do wykonania 
tego zadania.

Or.en

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

Stanowisko Rady
Punkt 50a preambuły (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

(50 a) W stosownych przypadkach należy 
opracowywać jednolite regulacje 
europejskie w celu wykazania spełnienia 
wymagań podstawowych zgodnie z 
załącznikiem I.

Or.de

Uzasadnienie

Zaproponowane uzupełnienie przepisów wynika z harmonizacji jako ogólnego celu 
planowanego rozporządzenia. Uzupełnienie to jest konieczne, by zapobiec deharmonizacji.
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Poprawka 67
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa warunki 
wprowadzania do obrotu lub udostępniania 
na rynku wyrobów budowlanych, poprzez 
ustanowienie zharmonizowanych zasad 
wyrażania właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych w odniesieniu do 
ich zasadniczych charakterystyk oraz 
zharmonizowanych zasad stosowania 
oznakowania CE na tych wyrobach.

Niniejsze rozporządzenie określa warunki 
wprowadzania do obrotu lub udostępniania 
na rynku wyrobów budowlanych, poprzez 
ustanowienie zharmonizowanych zasad 
wyrażania właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych w odniesieniu do 
ich zasadniczych charakterystyk oraz 
zharmonizowanych zasad stosowania 
oznakowania CE na tych wyrobach.

W przypadku, gdy w odniesieniu do 
wyrobów budowlanych zasadnicze 
charakterystyki odnoszące się do 
podstawowych wymogów dotyczących 
obiektów budowlanych, o których mowa w 
załączniku I, są w pełni lub częściowo 
uwzględnione w innych aktach 
prawodawczych Unii, niniejsze 
rozporządzenie nie ma zastosowania do 
danego wyrobu budowlanego pod 
względem takiej charakterystyki od dnia 
wejścia w życie tego innego aktu 
prawodawczego.

Or.en

Poprawka 68
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 

Stanowisko Rady Poprawka

1. „wyrób budowlany” oznacza każdy 
wyrób lub zestaw wyprodukowany i 
wprowadzony do obrotu w celu trwałego 
wbudowania w obiektach budowlanych lub 
ich częściach w taki sposób, że demontaż 
wyrobu zmienia właściwości użytkowe 

1. „wyrób budowlany” oznacza każdy 
wyrób lub zestaw wyprodukowany i 
wprowadzony do obrotu w celu trwałego 
wbudowania w obiektach budowlanych lub 
ich częściach, którego właściwości
zmieniają właściwości użytkowe obiektów 
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obiektów budowlanych w stosunku do 
podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych;

budowlanych w stosunku do 
podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych;

Or.en

Uzasadnienie

Zmiana o charakterze językowym.

Poprawka 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

11 a. „wyrób innowacyjny” – oznacza 
nowe i/lub nowatorskie rozwiązanie 
materiałowe, techniczne, technologiczne, 
dla którego nie ustanowiono normy 
zharmonizowanej;

Or.pl

Uzasadnienie

Wydawanie europejskiej oceny technicznej należy ograniczyć do nowych/nowatorskich 
wyrobów.

Poprawka 70
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 15 

Stanowisko Rady Poprawka

15. „specjalna dokumentacja techniczna” 
oznacza dokumentację wykazującą, że 
metody stosowane w ramach mającego 
zastosowanie systemu oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych zostały 
zastąpione innymi metodami, o ile 
rezultaty osiągane z użyciem tych innych 
metod są równoważne z rezultatami 

skreślony
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osiąganymi z użyciem metod badawczych 
określonych w stosownej normie 
zharmonizowanej;

Or.en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 71
Lara Comi

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 15 

Stanowisko Rady Poprawka

15. „specjalna dokumentacja techniczna” 
oznacza dokumentację wykazującą, że 
metody stosowane w ramach mającego 
zastosowanie systemu oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych zostały 
zastąpione innymi metodami, o ile 
rezultaty osiągane z użyciem tych innych 
metod są równoważne z rezultatami 
osiąganymi z użyciem metod badawczych 
określonych w stosownej normie 
zharmonizowanej;

15. „specjalna dokumentacja techniczna” 
oznacza dokumentację wykazującą, że 
producent spełnił określone warunki oraz 
że w celu spełnienia tych warunków 
postępowano zgodnie z określonymi 
procedurami;

Or.en
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Poprawka 72
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 15 

Stanowisko Rady Poprawka

15. „specjalna dokumentacja techniczna” 
oznacza dokumentację wykazującą, że 
metody stosowane w ramach mającego 
zastosowanie systemu oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych zostały 
zastąpione innymi metodami, o ile 
rezultaty osiągane z użyciem tych innych 
metod są równoważne z rezultatami 
osiąganymi z użyciem metod badawczych 
określonych w stosownej normie 
zharmonizowanej;

15. „specjalna dokumentacja techniczna” 
oznacza dokumentację wykazującą, że 
producent spełnił określone warunki oraz 
że w celu spełnienia tych warunków 
postępowano zgodnie z określonymi 
procedurami;

Or.en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować tę definicję w celu zapewnienia jej spójności z odnośnymi punktami 
preambuły i art. 36–38 dotyczącymi procedur uproszczonych i wykorzystania SDT. W 
rzeczywistości, aby zagwarantować użyteczność i możliwość zastosowania SDT, jej definicja 
musi być jak najszersza oraz dostosowana do kliku zastosowań i przypadków, z jakimi spotka 
się producent sporządzający SDT.

Poprawka 73
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – punkt 15 

Stanowisko Rady Poprawka

15. „specjalna dokumentacja techniczna” 
oznacza dokumentację wykazującą, że 
metody stosowane w ramach mającego 
zastosowanie systemu oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych zostały 
zastąpione innymi metodami, o ile 
rezultaty osiągane z użyciem tych innych 
metod są równoważne z rezultatami 
osiąganymi z użyciem metod badawczych 
określonych w stosownej normie 

15. „specjalna dokumentacja techniczna” 
oznacza dokumentację wykazującą, jakimi 
innymi metodami można zastąpić metodę 
przewidzianą w zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej w ramach 
mającego zastosowanie systemu oceny i 
weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych;
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zharmonizowanej;

Or.de

Uzasadnienie

Komisja w swojej opinii na temat wspólnego stanowiska Rady słusznie wskazała na pewną 
niespójność występującą w wytycznych dotyczących specjalnej dokumentacji technicznej. 
Niespójność ta powinna zostać usunięta w poprawce, jak również należy dopilnować, aby 
wyroby deklarowane przy użyciu specjalnej dokumentacji technicznej były równoważne z 
wyrobami oznaczonymi znakiem CE.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

1. Jeżeli wyrób budowlany objęty jest 
normą zharmonizowaną lub została 
wydana dla niego europejska ocena 
techniczna, producent sporządza 
deklarację właściwości użytkowych przy 
wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu.

1. Jeżeli wyrób budowlany objęty jest 
normą zharmonizowaną lub został wydany
dla niego europejski dokument oceny, 
producent sporządza deklarację 
właściwości użytkowych przy 
wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu.

Or.de

Uzasadnienie

Zaproponowana zmiana ma na celu zwiększenie przejrzystości regulacji technicznej i 
polepszenie jej technicznej wykonalności.

Poprawka 75
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

1. Jeżeli wyrób budowlany objęty jest 
normą zharmonizowaną lub została 

1. Jeżeli wyrób budowlany jest zgodny z 
normą zharmonizowaną lub została 
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wydana dla niego europejska ocena 
techniczna, producent sporządza deklarację 
właściwości użytkowych przy 
wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu.

wydana dla niego europejska ocena 
techniczna, producent sporządza deklarację 
właściwości użytkowych przy 
wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu.

Or.en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Jeżeli wyrób budowlany objęty jest 
normą zharmonizowaną lub została 
wydana dla niego europejska ocena 
techniczna, informacje w każdej formie o 
jego właściwościach użytkowych w 
odniesieniu do zasadniczych 
charakterystyk, jak określono w mającej 
zastosowanie zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej, podaje się 
wyłącznie, o ile zostały włączone do 
deklaracji właściwości użytkowych i w niej 
wyszczególnione.

2. Jeżeli wyrób budowlany objęty jest 
normą zharmonizowaną lub został wydany
dla niego europejski dokument oceny, 
informacje w każdej formie o jego 
właściwościach użytkowych w odniesieniu 
do zasadniczych charakterystyk, jak 
określono w mającej zastosowanie 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej, 
podaje się wyłącznie, o ile zostały 
włączone do deklaracji właściwości 
użytkowych i w niej wyszczególnione.

Or.de

Uzasadnienie

Zaproponowana zmiana ma na celu zwiększenie przejrzystości regulacji technicznej i 
polepszenie jej technicznej wykonalności.

Poprawka 77
Cristian Silviu Buşoi

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2 
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Stanowisko Rady Poprawka

2. Jeżeli wyrób budowlany objęty jest 
normą zharmonizowaną lub została 
wydana dla niego europejska ocena 
techniczna, informacje w każdej formie o 
jego właściwościach użytkowych w 
odniesieniu do zasadniczych 
charakterystyk, jak określono w mającej 
zastosowanie zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej, podaje się 
wyłącznie, o ile zostały włączone do 
deklaracji właściwości użytkowych i w niej 
wyszczególnione.

2. Producent sporządza deklarację 
właściwości użytkowych w przypadku 
wprowadzania do obrotu wyrobu 
budowlanego, który objęty jest normą 
zharmonizowaną lub dla którego została 
wydana europejska ocena techniczna.

Or.en

Uzasadnienie

Bardziej pożądane jest podkreślenie w tym kontekście, że producent jest odpowiedzialny za 
sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych wyłącznie w przypadku wprowadzania 
wyrobu do obrotu oraz wyłącznie wtedy, gdy dany wyrób jest objęty normą zharmonizowaną 
lub gdy wydano dla niego europejską ocenę techniczną.

Poprawka 78
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Jeżeli wyrób budowlany objęty jest 
normą zharmonizowaną lub została 
wydana dla niego europejska ocena 
techniczna, informacje w każdej formie o 
jego właściwościach użytkowych w 
odniesieniu do zasadniczych 
charakterystyk, jak określono w mającej 
zastosowanie zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej, podaje się 
wyłącznie, o ile zostały włączone do 
deklaracji właściwości użytkowych i w niej 
wyszczególnione.

2. Jeżeli wyrób budowlany jest zgodny z 
normą zharmonizowaną lub została 
wydana dla niego europejska ocena 
techniczna, informacje w każdej formie o 
jego właściwościach użytkowych w 
odniesieniu do zasadniczych 
charakterystyk, jak określono w mającej 
zastosowanie zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej, podaje się 
wyłącznie, o ile zostały włączone do 
deklaracji właściwości użytkowych i w niej 
wyszczególnione.
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Or.en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym.

Poprawka 79
Lara Comi

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Stanowisko Rady Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 i w 
przypadku braku unijnych lub krajowych 
przepisów wymagających deklaracji 
zasadniczych charakterystyk w przypadku, 
gdy producent zamierza wprowadzić 
wyrób do obrotu, producent może odstąpić 
od sporządzenia deklaracji właściwości 
użytkowych przy wprowadzeniu do obrotu 
wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną, gdy:

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 
producent może odstąpić od sporządzenia
deklaracji właściwości użytkowych przy 
wprowadzeniu do obrotu wyrobu 
budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną, gdy:

Or.en

Poprawka 80
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Stanowisko Rady Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 i w 
przypadku braku unijnych lub krajowych 
przepisów wymagających deklaracji 
zasadniczych charakterystyk w przypadku, 
gdy producent zamierza wprowadzić 
wyrób do obrotu, producent może odstąpić 
od sporządzenia deklaracji właściwości 
użytkowych przy wprowadzeniu do obrotu 
wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną, gdy:

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 
producent może odstąpić od sporządzenia 
deklaracji właściwości użytkowych przy 
wprowadzeniu do obrotu wyrobu 
budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną, gdy:
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Or.en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna, aby można było w pełni stosować trzy niżej określone przykłady 
odstępstw. Te odstępstwa od oznakowania CE mają podstawowe znaczenie dla określonych 
rodzajów poszczególnych, wytwarzanych przez rzemieślników wyrobów budowlanych o 
znaczeniu historycznym i artystycznym. Nie ma podstaw ekonomicznych ani technicznych do 
tego, aby wyroby te – z uwagi na ich unikalny charakter i niewielki wpływ na rynek – musiały 
podlegać oznakowaniu CE oraz aby w związku z tym musiały być poddawane badaniom.

Poprawka 81
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Stanowisko Rady Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 i w 
przypadku braku unijnych lub krajowych 
przepisów wymagających deklaracji 
zasadniczych charakterystyk w przypadku, 
gdy producent zamierza wprowadzić 
wyrób do obrotu, producent może odstąpić 
od sporządzenia deklaracji właściwości 
użytkowych przy wprowadzeniu do obrotu 
wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną, gdy:

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 i w 
przypadku braku unijnych lub krajowych 
przepisów wymagających deklaracji 
zasadniczych charakterystyk tam, gdzie 
wyroby będą użytkowane, producent może 
odstąpić od sporządzenia deklaracji 
właściwości użytkowych przy 
wprowadzeniu do obrotu wyrobu 
budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną, gdy:

Or.en

Poprawka 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Stanowisko Rady Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 i w 
przypadku braku unijnych lub krajowych
przepisów wymagających deklaracji 
zasadniczych charakterystyk w przypadku, 
gdy producent zamierza wprowadzić 
wyrób do obrotu, producent może odstąpić 
od sporządzenia deklaracji właściwości 

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 i w 
przypadku braku unijnych przepisów 
wymagających deklaracji zasadniczych 
charakterystyk w przypadku, gdy 
producent zamierza wprowadzić wyrób do 
obrotu, producent może odstąpić od 
sporządzenia deklaracji właściwości 
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użytkowych przy wprowadzeniu do obrotu 
wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną, gdy:

użytkowych, o ile sporządzenia takiej 
deklaracji nie wymagają przepisy krajowe.

Or.pl

Uzasadnienie

Zaproponowana zmiana umożliwia odstąpienie od obowiązku sporządzania deklaracji 
właściwości użytkowych i znakowania oznakowaniem CE wyrobów, dla których prawo unijne 
nie wymaga deklarowania zasadniczych charakterystyk (zgodnie z Art. 3 ustęp 3) jeżeli 
państwo członkowskie nie widzi potrzeby wprowadzania takiego obowiązku poprzez jego 
przepisy krajowe. Specyfiką rynku wyrobów budowlanych jest stosowanie w budownictwie 
głównie krajowych wyrobów lokalnych. W tej sytuacji wprowadzanie obowiązku sporządzania 
przez producenta deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobów jedynie 
podnosi ich koszty, bez możliwości wykorzystania tego oznakowania dla swobodnego 
przepływu takich wyrobów.

Poprawka 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) wyrób budowlany jest produkowany 
jednostkowo lub na zamówienie w 
nieseryjnym procesie produkcyjnym w 
odpowiedzi na specjalne zlecenie, oraz 
wbudowywany w jednym określonym 
obiekcie budowlanym, przez producenta, 
który ponosi odpowiedzialność za 
bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty 
budowlane, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami krajowymi i na 
odpowiedzialność osób, które zgodnie z 
mającymi zastosowanie przepisami 
krajowymi są odpowiedzialne za 
bezpieczne wykonanie obiektów 
budowlanych;

skreślona

Or.pl
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Uzasadnienie

Zmiana jest konsekwencją zmian wprowadzonych w art. 5 ustęp 1.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a 

Stanowisko Rady Poprawka

a) wyrób budowlany jest produkowany 
jednostkowo lub na zamówienie 
w nieseryjnym procesie produkcyjnym 
w odpowiedzi na specjalne zlecenie, oraz 
wbudowywany w jednym określonym 
obiekcie budowlanym, przez producenta, 
który ponosi odpowiedzialność za 
bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty 
budowlane, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami krajowymi i na 
odpowiedzialność osób, które zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami 
krajowymi są odpowiedzialne za 
bezpieczne wykonanie obiektów 
budowlanych;

a) wyrób budowlany jest produkowany 
jednostkowo lub na zamówienie 
w nieseryjnym procesie produkcyjnym 
w odpowiedzi na specjalne zlecenie dla 
jednego określonego obiektu
budowlanego;

Or.de

Uzasadnienie

W tym przypadku mamy do czynienia z błędnym sformułowaniem. Firmy, które zajmują się 
wbudowywaniem wyrobów w obiekty budowlane, nigdy nie są producentami, lecz zawsze są 
przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa nie są przedmiotem niniejszego rozporządzenia i w 
związku z tym nie należy ich wyłączać z art. 5. Niniejsze rozporządzenie zostało opracowane z 
myślą o producentach i określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku 
wyrobów budowlanych. Sformułowanie zaproponowane przez Radę prowadzi do błędnych 
interpretacji przedmiotu niniejszego rozporządzenia.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b 
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Stanowisko Rady Poprawka

b) wyrób budowlany jest produkowany na 
terenie budowy w celu wbudowania go w 
dane obiekty budowlane, zgodnie z 
mającymi zastosowanie przepisami 
krajowymi i na odpowiedzialność osób, 
które zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami krajowymi są odpowiedzialne 
za bezpieczne wykonanie obiektów 
budowlanych; lub

skreślona

Or.de

Uzasadnienie

Art. 5 lit. b) jest objęty treścią art. 5 lit. a). Chodzi tutaj o produkcję jednostkową; miejsce nie 
odgrywa przy tym żadnej roli.

Poprawka 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) wyrób budowlany jest produkowany na 
terenie budowy w celu wbudowania go w 
dane obiekty budowlane, zgodnie z 
mającymi zastosowanie przepisami 
krajowymi i na odpowiedzialność osób, 
które zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami krajowymi są odpowiedzialne 
za bezpieczne wykonanie obiektów 
budowlanych; lub

skreślona

Or.pl

Uzasadnienie

Zmiana jest konsekwencją zmian wprowadzonych w art. 5 ustęp 1.
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Poprawka 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) wyrób budowlany jest produkowany w 
sposób tradycyjny i w nieprzemysłowym 
procesie produkcyjnym w celu właściwej 
renowacji obiektów budowlanych 
urzędowo chronionych jako część 
wyznaczonego środowiska lub z powodu 
ich szczególnej wartości architektonicznej 
lub historycznej, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami krajowymi.

skreślona

Or.pl

Uzasadnienie

Zmiana jest konsekwencją zmian wprowadzonych w art. 5 ustęp 1.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – litera c 

Stanowisko Rady Poprawka

c) wyrób budowlany jest produkowany w 
sposób tradycyjny i w nieprzemysłowym 
procesie produkcyjnym w celu właściwej 
renowacji obiektów budowlanych 
urzędowo chronionych jako część 
wyznaczonego środowiska lub z powodu 
ich szczególnej wartości architektonicznej 
lub historycznej, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami krajowymi.

c) wyrób budowlany jest produkowany w 
sposób zgodny z wymogami ochrony 
zabytków i w nieprzemysłowym procesie 
produkcyjnym w celu właściwej renowacji 
obiektów budowlanych urzędowo 
chronionych jako część wyznaczonego 
środowiska lub z powodu ich szczególnej 
wartości architektonicznej lub historycznej, 
zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami krajowymi.

Or.de

Uzasadnienie

Decydujące jest tutaj postępowanie zgodne z zasadami ochrony zabytków. Zwłaszcza w 
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przypadku zabytkowych budynków z okresu modernizmu objętych ochroną ograniczenie do 
produkcji „tradycyjnej” jest mylące i błędne.

Poprawka 89
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c) 

Stanowisko Rady Poprawka

c) wyrób budowlany jest produkowany w 
sposób tradycyjny i w nieprzemysłowym 
procesie produkcyjnym w celu właściwej 
renowacji obiektów budowlanych 
urzędowo chronionych jako część 
wyznaczonego środowiska lub z powodu 
ich szczególnej wartości architektonicznej 
lub historycznej, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami krajowymi.

c) wyrób budowlany jest produkowany w 
sposób tradycyjny i w nieprzemysłowym 
procesie produkcyjnym, w szczególności w 
celu właściwej renowacji obiektów 
budowlanych urzędowo chronionych jako 
część wyznaczonego środowiska lub z 
powodu ich szczególnej wartości 
architektonicznej lub historycznej, zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami 
krajowymi.

Or.en

Uzasadnienie

Jako przykład tradycyjnych wyrobów produkowanych w nieprzemysłowym procesie 
produkcyjnym należy podać wyroby wykorzystywane do renowacji urzędowo chronionych 
budynków lub obiektów.

Poprawka 90
Lara Comi

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c) 

Stanowisko Rady Poprawka

c) wyrób budowlany jest produkowany w 
sposób tradycyjny i w nieprzemysłowym 
procesie produkcyjnym w celu właściwej 
renowacji obiektów budowlanych 
urzędowo chronionych jako część 
wyznaczonego środowiska lub z powodu 

c) wyrób budowlany jest produkowany w 
sposób tradycyjny i w nieprzemysłowym 
procesie produkcyjnym, w szczególności w 
celu właściwej renowacji obiektów 
budowlanych urzędowo chronionych jako 
część wyznaczonego środowiska lub z 
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ich szczególnej wartości architektonicznej 
lub historycznej, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami krajowymi.

powodu ich szczególnej wartości 
architektonicznej lub historycznej, zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami 
krajowymi.

Or.en

Poprawka 91
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c) 

Stanowisko Rady Poprawka

c) numer referencyjny i datę wydania 
normy zharmonizowanej lub europejskiej 
oceny technicznej, która została 
zastosowana do oceny każdej zasadniczej 
charakterystyki;

c) numer referencyjny, tytuł i datę wydania 
normy zharmonizowanej lub europejskiej 
oceny technicznej, która została 
zastosowana do oceny każdej zasadniczej 
charakterystyki;

Or.en

Poprawka 92
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d) 

Stanowisko Rady Poprawka

d) w stosownych przypadkach, numer 
referencyjny zastosowanej specjalnej 
dokumentacji technicznej oraz 
wymagania, które wyrób spełnia zgodnie z 
oświadczeniem producenta.

d) w stosownych przypadkach, numer 
referencyjny dokumentacji zastosowanej 
do celów określonych w art. 36–38 oraz 
wymagania, które wyrób spełnia zgodnie z 
oświadczeniem producenta.

Or.en

Uzasadnienie

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

Poprawka 93
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c) 

Stanowisko Rady Poprawka

c) właściwości użytkowe co najmniej 
jednej z zasadniczych charakterystyk 
wyrobu budowlanego odpowiednich dla 
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań;

skreślona

Or.en

Uzasadnienie

Obowiązek deklarowania właściwości użytkowych co najmniej jednej z zasadniczych 
charakterystyk będzie prowadził do absurdalnych sytuacji w tych przypadkach, w których nie 
ma obowiązku deklarowania żadnej z zasadniczych charakterystyk. Doprowadziłoby to 
oczywiście do powstania zbędnych obciążeń administracyjno-finansowych dla MŚP.

Poprawka 94
Lara Comi

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c) 

Stanowisko Rady Poprawka

c) właściwości użytkowe co najmniej 
jednej z zasadniczych charakterystyk 
wyrobu budowlanego odpowiednich dla 
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań;

skreślona

Or.en
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Poprawka 95
Andreas Schwab

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c 

Stanowisko Rady Poprawka

c) właściwości użytkowe co najmniej 
jednej z zasadniczych charakterystyk 
wyrobu budowlanego odpowiednich dla 
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań;

c) właściwości użytkowe wszystkich 
zasadniczych charakterystyk wyrobu 
budowlanego odpowiednich dla 
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań;

Or.de

Poprawka 96
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c) 

Stanowisko Rady Poprawka

c) właściwości użytkowe co najmniej 
jednej z zasadniczych charakterystyk 
wyrobu budowlanego odpowiednich dla 
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań;

c) właściwości użytkowe wszystkich
zasadniczych charakterystyk wyrobu 
budowlanego odpowiednich dla
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań;

Or.en

Poprawka 97
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c 

Stanowisko Rady Poprawka

c) właściwości użytkowe co najmniej 
jednej z zasadniczych charakterystyk 
wyrobu budowlanego odpowiednich dla 
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań;

c) właściwości użytkowe wszystkich 
zasadniczych charakterystyk wyrobu 
budowlanego odpowiednich dla 
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań;
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Or.de

Uzasadnienie

Należy podać wszystkie zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe wyrobu, o ile są 
one odpowiednie do określonego zastosowania. W żadnym wypadku producent nie może 
deklarować wedle własnego uznania właściwości użytkowych tylko dla części charakterystyk. 
Zasadnicze charakterystyki i odnośne właściwości użytkowe, które opierają się na tej samej 
specyfikacji, zawsze muszą być takie same, niezależnie od producenta wyrobów. W 
przeciwnym razie dochodzi na rynku do zakłócenia konkurencji.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera d 

Stanowisko Rady Poprawka

d) w stosownych przypadkach, 
właściwości użytkowe wyrobu 
budowlanego, wyrażone w poziomach lub 
klasach, lub w sposób opisowy, w 
odniesieniu do jego zasadniczych 
charakterystyk określonych zgodnie z art. 3 
ust;

d) w stosownych przypadkach, 
właściwości użytkowe wyrobu 
budowlanego, wyrażone w poziomach lub 
klasach, w sposób opisowy lub na 
podstawie obliczeń, w odniesieniu do jego 
zasadniczych charakterystyk określonych 
zgodnie z art. 3 ust;

Or.de

Uzasadnienie

W określonych przypadkach właściwości użytkowe wyrobów mogą być również wyrażane na 
podstawie obliczeń.

Poprawka 99
Eija-Riitta Korhola

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera d) 

Stanowisko Rady Poprawka

d) w stosownych przypadkach, 
właściwości użytkowe wyrobu 
budowlanego, wyrażone w poziomach lub 

d) w stosownych przypadkach, 
właściwości użytkowe wyrobu 
budowlanego, wyrażone w poziomach lub 
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klasach, lub w sposób opisowy, w 
odniesieniu do jego zasadniczych 
charakterystyk określonych zgodnie z art. 3 
ust. 3;

klasach, lub w sposób opisowy, w 
odniesieniu do jego zasadniczych 
charakterystyk określonych zgodnie z art. 3 
ust. 3, w tym ilościowy wkład we 
współczynnik wpływu na globalne 
ocieplenie w formie gazów cieplarnianych 
będących rezultatem zadeklarowanego 
bądź zamierzonego zastosowania lub 
zastosowań;

Or.en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera e 

Stanowisko Rady Poprawka

e) w stosownych przypadkach, właściwości 
użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone 
w poziomach lub klasach, lub w sposób 
opisowy, w odniesieniu do wszystkich 
zasadniczych charakterystyk, co do 
których w miejscu, w którym producent 
zamierza wprowadzić wyrób do obrotu, 
obowiązują przepisy odnoszące się do 
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań wyrobu 
budowlanego;

skreślona

Or.de
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Poprawka 101
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera e) 

Stanowisko Rady Poprawka

e) w stosownych przypadkach, właściwości 
użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone 
w poziomach lub klasach, lub w sposób 
opisowy, w odniesieniu do wszystkich 
zasadniczych charakterystyk, co do 
których w miejscu, w którym producent 
zamierza wprowadzić wyrób do obrotu, 
obowiązują przepisy odnoszące się do 
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań wyrobu 
budowlanego;

e) w stosownych przypadkach, właściwości 
użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone 
w poziomach lub klasach, lub w sposób 
opisowy bądź na podstawie obliczeń, w 
odniesieniu do wszystkich zasadniczych 
charakterystyk odnoszących się do 
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań wyrobu 
budowlanego;

Or.en

Poprawka 102
Andreas Schwab

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera e 

Stanowisko Rady Poprawka

e) w stosownych przypadkach, właściwości 
użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone 
w poziomach lub klasach, lub w sposób 
opisowy, w odniesieniu do wszystkich 
zasadniczych charakterystyk, co do 
których w miejscu, w którym producent 
zamierza wprowadzić wyrób do obrotu, 
obowiązują przepisy odnoszące się do 
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań wyrobu 
budowlanego;

e) w stosownych przypadkach, właściwości 
użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone 
w poziomach lub klasach, lub w sposób 
opisowy, w odniesieniu do wszystkich 
zasadniczych charakterystyk odnoszących
się do deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań wyrobu 
budowlanego;

Or.de
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Poprawka 103
Andreas Schwab

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera f

Stanowisko Rady Poprawka

f) dla wymienionych w wykazie 
zasadniczych charakterystyk, co do których 
nie są deklarowane żadne właściwości 
użytkowe, litery „NPD” (właściwości 
użytkowe nieustalone; ang. No 
Performance Determined);

f) dla wymienionych w wykazie 
zasadniczych charakterystyk, co do których 
nie są deklarowane żadne właściwości 
użytkowe, litery „NPD” (właściwości 
użytkowe nieustalone; ang. No 
Performance Determined), jeśli 
przewidziano to w zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej;

Or.de

Poprawka 104
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera f) 

Stanowisko Rady Poprawka

f) dla wymienionych w wykazie 
zasadniczych charakterystyk, co do których 
nie są deklarowane żadne właściwości 
użytkowe, litery „NPD” (właściwości 
użytkowe nieustalone; ang. No 
Performance Determined);

f) dla wymienionych w wykazie 
zasadniczych charakterystyk, co do których 
nie są deklarowane żadne właściwości 
użytkowe, litery „NPD” (właściwości 
użytkowe nieustalone; ang. No 
Performance Determined), jeśli 
przewidziano to w zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej;

Or.en

Poprawka 105
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera f 

Stanowisko Rady Poprawka

f) dla wymienionych w wykazie f) dla wymienionych w wykazie 
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zasadniczych charakterystyk, co do których 
nie są deklarowane żadne właściwości 
użytkowe, litery „NPD” (właściwości 
użytkowe nieustalone; ang. No 
Performance Determined);

zasadniczych charakterystyk, co do których 
nie są deklarowane żadne właściwości 
użytkowe, litery „NPD” (właściwości 
użytkowe nieustalone; ang. No 
Performance Determined), jeśli 
przewidziano to w zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej;

Or.de

Uzasadnienie

Należy podać wszystkie zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe wyrobu, o ile są 
one odpowiednie do określonego zastosowania. W żadnym wypadku producent nie może 
deklarować wedle własnego uznania właściwości użytkowych tylko dla części charakterystyk. 
Zasadnicze charakterystyki i odnośne właściwości użytkowe, które opierają się na tej samej 
specyfikacji, zawsze muszą być takie same, niezależnie od producenta wyrobów. W 
przeciwnym razie dochodzi do zakłócenia konkurencji na rynku.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 

Stanowisko Rady Poprawka

1. Dla każdego wyrobu udostępnianego na 
rynku dostarcza się kopię deklaracji 
właściwości użytkowych.

1. Deklaracja właściwości użytkowych dla
każdego wyrobu udostępnianego na rynku, 
dostarczana w formie elektronicznej, w 
każdej chwili musi być możliwa do 
pobrania.

Producent dostarcza deklarację 
właściwości użytkowych w wersji 
papierowej, tylko jeżeli odbiorca wyrazi 
takie życzenie.

Or.de

Uzasadnienie

Dostarczanie dla każdego wyrobu pełnej deklaracji właściwości użytkowych nie zawsze jest 
konieczne. Deklarację wystarczy udostępnić w formie elektronicznej, na przykład na stronie 
internetowej producenta. Producent udostępnia deklarację właściwości użytkowych w wersji 
papierowej w wyjątkowych przypadkach oraz na wyraźne życzenie odbiorcy.
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Poprawka 107
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Stanowisko Rady Poprawka

1. Dla każdego wyrobu udostępnianego na 
rynku dostarcza się kopię deklaracji 
właściwości użytkowych.

1. Dla każdego wyrobu udostępnianego na 
rynku dostarcza się kopię deklaracji 
właściwości użytkowych w formie 
papierowej lub przesyła się ją drogą 
elektroniczną.

Or.en

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

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 

Stanowisko Rady Poprawka

Jednak w przypadku, gdy partia tego 
samego wyrobu jest dostarczana jednemu 
użytkownikowi, może jej towarzyszyć 
jedna kopia deklaracji właściwości 
użytkowych.

skreślony

Or.de

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

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Kopię deklaracji właściwości 
użytkowych można dostarczać za pomocą 
środków elektronicznych jedynie za 
wyraźną zgodą odbiorcy.

skreślony

Or.de
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Poprawka 110
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Kopię deklaracji właściwości 
użytkowych można dostarczać środkami 
elektronicznymi jedynie za wyraźną zgodą 
odbiorcy.

2. Producent przesyła papierową kopię 
deklaracji, jeśli odbiorca bezpośrednio się 
o to zwróci.

Or.en

Poprawka 111
Andreas Schwab

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 3 

Stanowisko Rady Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 
zawartość deklaracji właściwości 
użytkowych może zostać udostępniona na 
stronie internetowej zgodnie z warunkami 
ustalonymi przez Komisję za pomocą 
aktów delegowanych zgodnie z art. 60.

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 kopia 
deklaracji właściwości użytkowych może 
zostać udostępniona na stronie 
internetowej zgodnie z warunkami 
ustalonymi przez Komisję za pomocą 
aktów delegowanych zgodnie z art. 60.

Or.en

Poprawka 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 4 

Stanowisko Rady Poprawka

4. Deklaracja właściwości użytkowych jest 
dostarczana w języku lub językach 
wymaganych przez państwo członkowskie, 
w którym wyrób jest udostępniony.

skreślony

Or.de
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Uzasadnienie

Na zharmonizowanym rynku wewnętrznym język nie może prowadzić do utrudnień. 
Zaproponowane skreślenie służy ponadto korzystniejszemu, a przede wszystkim mniej 
kosztownemu włączeniu średnich przedsiębiorstw do nowego rozporządzenia.

Poprawka 113
Lara Comi

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Stanowisko Rady Poprawka

Oznakowanie CE umieszcza się na 
wyrobach budowlanych, dla których 
producent sporządził deklarację 
właściwości użytkowych zgodnie z art. 4, 6 
i 7.

Oznakowanie CE umieszcza się na 
wyrobach budowlanych, dla których 
producent sporządził deklarację 
właściwości użytkowych zgodnie z art. 4, 
6, 7, 36, 37 i 38 oraz tymi, w których 
wspomina się o procedurach 
uproszczonych.

Or.en

Poprawka 114
Lara Comi

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi 

Stanowisko Rady Poprawka

Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych 
nie została sporządzona przez producenta 
zgodnie z art. 4, 6 i 7, oznakowania CE nie 
umieszcza się.

Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych 
nie została sporządzona przez producenta 
zgodnie z art. 4, 6, 7, 36, 37 i 38 oraz tymi, 
w których wspomina się o procedurach 
uproszczonych, oznakowania CE nie 
umieszcza się.

Or.en

Poprawka 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Stanowisko Rady Poprawka

Dla każdego wyrobu budowlanego 
objętego normą zharmonizowaną lub dla 
którego wydana została europejska ocena 
techniczna oznakowanie CE jest jedynym 
oznakowaniem potwierdzającym zgodność 
wyrobu budowlanego z deklarowanymi 
właściwościami użytkowymi w odniesieniu 
do jego zasadniczych charakterystyk, 
objętych tą normą zharmonizowaną lub 
europejską ocena techniczną.

Dla każdego wyrobu budowlanego z 
zastrzeżeniem art. 5 objętego normą 
zharmonizowaną lub dla którego wydana 
została europejska ocena techniczna 
oznakowanie CE jest jedynym 
oznakowaniem potwierdzającym zgodność 
wyrobu budowlanego z deklarowanymi 
właściwościami użytkowymi w odniesieniu 
do jego zasadniczych charakterystyk, 
objętych tą normą zharmonizowaną lub 
europejską ocena techniczną.

Or.pl

Uzasadnienie

Zmiana treści ust.3 jest konsekwencją zmian wprowadzonych w art. 5 ustęp 1.

Poprawka 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie nie wprowadzają 
zatem do środków krajowych żadnych 
odniesień lub wycofują z nich wszelkie 
odniesienia do innego niż oznakowanie CE 
oznakowania potwierdzającego zgodność z 
deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi w odniesieniu do 
zasadniczych charakterystyk objętych 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Państwa członkowskie nie wprowadzają do 
środków krajowych żadnych odniesień lub 
wycofują z nich wszelkie odniesienia do 
innego niż oznakowanie CE oznakowania 
potwierdzającego zgodność z 
deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi w odniesieniu do, 
wymaganych w przepisach UE 
wydawanych na podstawie art.3 ust.3 
niniejszego rozporządzenia, zasadniczych 
charakterystyk objętych zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.

Or.pl
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Uzasadnienie

Zmiana treści ust. 3 jest konsekwencją zmian wprowadzonych w art. 5 ustęp 1.

Poprawka 117
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie nie wprowadzają 
zatem do środków krajowych żadnych 
odniesień lub wycofują z nich wszelkie 
odniesienia do innego niż oznakowanie CE 
oznakowania potwierdzającego zgodność z 
deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi w odniesieniu do 
zasadniczych charakterystyk objętych 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Państwa członkowskie nie wprowadzają 
zatem do środków krajowych żadnych 
odniesień lub wycofują z nich wszelkie 
odniesienia do innego niż oznakowanie CE 
oznakowania potwierdzającego zgodność z 
deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi w odniesieniu do 
zasadniczych charakterystyk objętych 
normą zharmonizowaną.

Or.en

Uzasadnienie

Uprawnienie na mocy art. 8 ust. 3 państw członkowskich do wycofywania odniesień do 
środków krajowych obejmujących ten sam obszar co „zharmonizowana specyfikacja 
techniczna” stanowi niespójność. Państwa członkowskie powinny mieć prawo do dalszego 
stosowania środków krajowych obejmujących wyroby, dla których opracowano europejski 
dokument oceny, ponieważ nie istnieje obowiązkowy ogólnounijny system oznakowania takich 
produktów.

Poprawka 118
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 6 

Stanowisko Rady Poprawka

6. Metody stosowane przez państwa 
członkowskie w ich wymaganiach 
dotyczących obiektów budowlanych oraz 
inne krajowe przepisy związane z 

6. Metody stosowane przez państwa 
członkowskie w ich wymaganiach 
dotyczących obiektów budowlanych oraz 
inne krajowe przepisy związane z 
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zasadniczymi charakterystykami wyrobów 
budowlanych są zgodne ze 
zharmonizowanymi specyfikacjami 
technicznymi.

zasadniczymi charakterystykami wyrobów 
budowlanych są zgodne z normami
zharmonizowanymi.

Or.en

Uzasadnienie

Zawarcie odniesienia do „zharmonizowanej specyfikacji technicznej” w tym zdaniu może 
powodować błędną interpretację, sprawiając de facto, że przeprowadzenie EOT będzie 
obowiązkowe w przypadku opublikowania EDO.

Poprawka 119
Catherine Stihler

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Oznakowaniu CE towarzyszą dwie 
ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono 
po raz pierwszy umieszczone, nazwa lub 
znak identyfikujący producenta i adres jego 
siedziby, niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny typu wyrobu, numer 
referencyjny deklaracji właściwości 
użytkowych, poziom lub klasa 
zadeklarowanych właściwości 
użytkowych, odniesienie do zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej, 
w stosownych przypadkach numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
oraz zamierzone zastosowanie wyrobu 
określone w zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

2. Oznakowaniu CE towarzyszą dwie 
ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono
po raz pierwszy umieszczone, nazwa i 
adres siedziby producenta lub znak 
identyfikujący pozwalający w łatwy i 
jednoznaczny sposób określić nazwę 
producenta i adres jego siedziby, 
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu 
wyrobu, numer referencyjny deklaracji
właściwości użytkowych, poziom lub klasa 
zadeklarowanych właściwości 
użytkowych, odniesienie do zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej, 
w stosownych przypadkach numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
oraz zamierzone zastosowanie wyrobu 
określone w zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

Or.en

Uzasadnienie

Przemysł drzewny miałby problemy z wdrożeniem przedmiotowego rozporządzenia w jego 
obecnej formie z uwagi na praktyczne ograniczenia związane z wielkością i charakterem jego 
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wyrobów. Poprawka ta pozwoliłaby na przekazywanie tych samych informacji, ale w sposób 
dopuszczalny w danym sektorze przemysłu.

Poprawka 120
Andreas Schwab

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Oznakowaniu CE towarzyszą dwie 
ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono 
po raz pierwszy umieszczone, nazwa lub 
znak identyfikujący producenta i adres 
jego siedziby, niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny typu wyrobu, numer 
referencyjny deklaracji właściwości 
użytkowych, poziom lub klasa 
zadeklarowanych właściwości 
użytkowych, odniesienie do zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej, 
w stosownych przypadkach numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
oraz zamierzone zastosowanie wyrobu 
określone w zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

2. Oznakowaniu CE towarzyszy adres 
siedziby producenta lub znak 
identyfikujący producenta, niepowtarzalny 
kod identyfikacyjny typu wyrobu, 
odniesienie do zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej, 
w stosownych przypadkach numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
oraz podstawowe informacje techniczne 
określone w zharmonizowanej specyfikacji 
technicznej, pozwalające na dokładne 
zidentyfikowanie wyrobu i jego 
zamierzonego zastosowania.

Or.en

Uzasadnienie

Powtarzanie pełnej zawartości deklaracji właściwości użytkowych w oznakowaniu CE 
stanowi biurokratyczne obciążenie i powoduje koszty, w szczególności dla MŚP, i nie wnioski 
żadnej wartości dodanej. Informacje umieszczane na wyrobie powinny być konkretne i w 
związku z tym powinny być ograniczone do niezbędnych informacji umożliwiających 
zidentyfikowanie danego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania.

Poprawka 121
Eija-Riitta Korhola

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 2 
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Stanowisko Rady Poprawka

2. Oznakowaniu CE towarzyszą dwie 
ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono 
po raz pierwszy umieszczone, nazwa lub 
znak identyfikujący producenta i adres jego 
siedziby, niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny typu wyrobu, numer 
referencyjny deklaracji właściwości 
użytkowych, poziom lub klasa 
zadeklarowanych właściwości 
użytkowych, odniesienie do zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej,
w stosownych przypadkach numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
oraz zamierzone zastosowanie wyrobu
określone w zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji 
technicznej.

2. Oznakowaniu CE towarzyszą dwie 
ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono 
po raz pierwszy umieszczone, nazwa lub 
znak identyfikujący producenta i adres jego 
siedziby, niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny typu wyrobu, odniesienie 
do zastosowanej zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej oraz adres strony 
internetowej, na której można zapoznać 
się z deklaracją właściwości użytkowych.

Or.en

Uzasadnienie

Fizycznie wyrobowi powinny towarzyszyć jedynie najważniejsze informacje umożliwiające 
identyfikację produktu i jego właściwe zastosowanie, przeznaczone dla budowniczych 
instalujących dane wyroby i zrozumiane dla nich. Mogą one zostać uzupełnione adresem 
strony internetowej, na której można zapoznać się z kompletną deklaracją właściwości 
użytkowych.

Poprawka 122
Hans-Peter Mayer

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Oznakowaniu CE towarzyszą dwie 
ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono 
po raz pierwszy umieszczone, nazwa lub 
znak identyfikujący producenta i adres jego 
siedziby, niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny typu wyrobu, numer
referencyjny deklaracji właściwości 
użytkowych, poziom lub klasa 
zadeklarowanych właściwości 

2. Oznakowaniu CE towarzyszą dwie 
ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono 
po raz pierwszy umieszczone, nazwa lub 
znak identyfikujący producenta i adres jego 
siedziby, niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny typu wyrobu, odniesienie 
do zastosowanej zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej, w stosownych 
przypadkach numer identyfikacyjny 
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użytkowych, odniesienie do zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej, 
w stosownych przypadkach numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
oraz zamierzone zastosowanie wyrobu 
określone w zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

jednostki notyfikowanej oraz zamierzone 
zastosowanie wyrobu określone w 
zastosowanej zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej i adres strony 
internetowej, z której można pobrać 
deklarację właściwości użytkowych.

Or.de

Uzasadnienie

Na wyrobie powinny być umieszczone wyłącznie istotne informacje. Można je następnie 
uzupełnić poprzez podanie adresu strony internetowej, na której można uzyskać dalsze dane.

Poprawka 123
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Oznakowaniu CE towarzyszą dwie 
ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono 
po raz pierwszy umieszczone, nazwa lub 
znak identyfikujący producenta i adres jego 
siedziby, niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny typu wyrobu, numer 
referencyjny deklaracji właściwości 
użytkowych, poziom lub klasa 
zadeklarowanych właściwości 
użytkowych, odniesienie do zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej, 
w stosownych przypadkach numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
oraz zamierzone zastosowanie wyrobu 
określone w zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji 
technicznej.

2. Oznakowaniu CE towarzyszą dwie 
ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono 
po raz pierwszy umieszczone, nazwa lub 
znak identyfikujący producenta i adres jego 
siedziby, niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny typu wyrobu, numer 
referencyjny deklaracji właściwości 
użytkowych, poziom lub klasa 
zadeklarowanych właściwości 
użytkowych, odniesienie do zastosowanej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej, 
w stosownych przypadkach numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
oraz informacje techniczne pozwalające 
na dokładne zidentyfikowanie danego 
wyrobu i jego zamierzone zastosowanie.

Or.en
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Uzasadnienie

Ilość informacji towarzyszących oznakowaniu CE na wyrobach powinna zostać ograniczona z 
uwagi na to, że jest to kosztowne, uciążliwe i utrudnia produkcję, przechowywanie i 
dystrybucję wyrobów wyposażonych w odpowiedni znaczek zawierający wymagane 
informacje. Nie należy również lekceważyć problemu związanego z zarządzaniem różnymi 
rodzajami informacji dostępnymi w różnych językach. Ilość tych informacji powinna zostać 
ograniczona do najważniejszych informacji, które powinny być zrozumiałe i nadawać się do 
wykorzystania w miejscu prowadzenia prac.

Poprawka 124
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 3a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

3a. Państwa członkowskie opierają się na 
istniejących mechanizmach w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania 
systemu regulującego oznakowanie CE 
oraz podejmują odpowiednie czynności 
w przypadku jego nieprawidłowego 
stosowania. Kary te muszą być 
współmierne do wagi wykroczenia oraz 
muszą stanowić skuteczny środek 
odstraszający zapobiegający 
nieprawidłowemu stosowaniu 
oznakowania CE.

Or.en

Poprawka 125
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 10 – ustęp 3a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

3a. Punkty kontaktowe ds. wyrobów 
budowlanych są niezależne od wszelkich 
właściwych organów lub organizacji 
biorących udział w procedurze nadawania 
oznakowania CE. Wyklucza to jednak 
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stworzenie nowego organu w celu 
ułatwienia tego działania.

Or.en

Poprawka 126
Cristian Silviu Buşoi

Stanowisko Rady
Artykuł 11 – ustęp 8a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

8a. Producenci wprowadzający swoje 
produkty budowlane do obrotu 
gwarantują, że zostały one 
zaprojektowane i wytworzone zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu oraz zgodnie z odnośnymi 
podstawowymi wymogami dotyczącymi 
obiektów budowlanych i zasadniczymi 
charakterystykami dotyczącymi 
zamierzonego zastosowania lub 
zastosowań danych wyrobów 
budowlanych.

Or.en

Uzasadnienie

Przepis zaczerpnięto z decyzji 768/2008. We wniosku tym powtarza się i podkreśla 
najważniejszy mechanizm przedmiotowego rozporządzenia, określony w art. 1 – Przedmiot. 
Naszym zdaniem istotne jest, aby uzupełnić tekst zaczerpnięty z nowych ram prawnych 
konkretnymi elementami przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 127
Cristian Silviu Buşoi

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

Przed wprowadzeniem wyrobu 
budowlanego do obrotu importerzy 

Przed wprowadzeniem wyrobu 
budowlanego do obrotu importerzy 
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zapewniają przeprowadzenie przez 
producenta oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych. Zapewniają 
także sporządzenie przez producenta 
dokumentacji technicznej, o której mowa 
w art. 11 ust. 1 akapit drugi, oraz deklaracji 
właściwości użytkowych zgodnie z art. 4, 6 
i 7. Importerzy zapewniają także, by wyrób 
nosił, gdy jest to wymagane, oznakowanie 
CE, by wyrobowi towarzyszyły wymagane 
dokumenty oraz by producent spełnił 
wymagania określone w art. 11 ust. 4 i 5.

zapewniają przeprowadzenie przez 
producenta oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych zgodnie z 
podstawowymi wymogami dotyczącymi 
obiektów budowlanych oraz zasadniczymi 
charakterystykami właściwymi dla
zamierzonego zastosowania. Zapewniają 
także sporządzenie przez producenta 
dokumentacji technicznej, o której mowa 
w art. 11 ust. 1 akapit drugi, oraz deklaracji 
właściwości użytkowych zgodnie z art. 4, 6 
i 7. Importerzy zapewniają także, by wyrób 
nosił, gdy jest to wymagane, oznakowanie 
CE, by wyrobowi towarzyszyły wymagane 
dokumenty oraz by producent spełnił 
wymagania określone w art. 11 ust. 4 i 5.

Or.en

Uzasadnienie

We wniosku tym powtarza się i podkreśla najważniejszy mechanizm przedmiotowego 
rozporządzenia, określony w art. 1 – Przedmiot. Istotne jest, aby uzupełnić tekst zaczerpnięty 
z nowych ram prawnych konkretnymi elementami przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 128
Cristian Silviu Buşoi

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi 

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku gdy importer uznaje lub ma 
powody, by uważać, że wyrób budowlany 
nie jest zgodny z deklaracją właściwości 
użytkowych lub z innymi mającymi 
zastosowanie wymaganiami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu, nie wprowadza 
wyrobu budowlanego do obrotu, dopóki 
wyrób ten nie będzie odpowiadał 
towarzyszącej mu deklaracji właściwości 
użytkowych i innym mającym 
zastosowanie wymaganiom określonym w 
niniejszym rozporządzeniu lub dopóki 
deklaracja właściwości użytkowych nie 

W przypadku gdy importer uznaje lub ma 
powody, by uważać, że wyrób budowlany 
nie jest zgodny z deklaracją właściwości 
użytkowych lub z innymi mającymi 
zastosowanie wymaganiami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu, odnoszącymi 
się w szczególności do zasadniczych 
charakterystyk właściwych dla 
deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań, nie 
wprowadza wyrobu budowlanego do 
obrotu, dopóki wyrób ten nie będzie 
odpowiadał towarzyszącej mu deklaracji 
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zostanie poprawiona. Ponadto, jeżeli 
wyrób budowlany stwarza zagrożenie, 
importer informuje o tym producenta oraz 
organy nadzoru rynku.

właściwości użytkowych i innym mającym 
zastosowanie wymaganiom określonym w 
niniejszym rozporządzeniu lub dopóki 
deklaracja właściwości użytkowych nie 
zostanie poprawiona. Ponadto, jeżeli 
wyrób budowlany stwarza zagrożenie, 
importer informuje o tym producenta oraz 
organy nadzoru rynku.

Or.en

Uzasadnienie

Zasadnicze charakterystyki muszą być deklarowane zgodnie z art. 5 ust. 3, a importerzy 
powinni w szczególności mieć świadomość tego obowiązku.

Poprawka 129
Cristian Silviu Buşoi

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit drugi 

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku gdy dystrybutor uznaje lub 
ma powody, by uważać, że wyrób 
budowlany nie jest zgodny z deklaracją 
właściwości użytkowych lub z innymi 
mającymi zastosowanie wymaganiami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu, 
nie udostępnia wyrobu budowlanego na 
rynku, dopóki wyrób ten nie będzie zgodny 
z towarzyszącą mu deklaracją właściwości 
użytkowych i z innymi mającymi 
zastosowanie wymaganiami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu lub dopóki 
deklaracja właściwości użytkowych nie 
zostanie poprawiona. Ponadto, jeżeli 
wyrób stwarza zagrożenie, dystrybutor 
informuje o tym producenta lub importera 
oraz organy nadzoru rynku.

W przypadku gdy dystrybutor uznaje lub 
ma powody, by uważać, że wyrób 
budowlany nie jest zgodny z deklaracją 
właściwości użytkowych lub z innymi 
mającymi zastosowanie wymaganiami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu, 
odnoszącymi się w szczególności do 
zasadniczych charakterystyk właściwych 
dla deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań, nie 
udostępnia wyrobu budowlanego na rynku, 
dopóki wyrób ten nie będzie zgodny z 
towarzyszącą mu deklaracją właściwości 
użytkowych i z innymi mającymi 
zastosowanie wymaganiami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu lub dopóki 
deklaracja właściwości użytkowych nie 
zostanie poprawiona. Ponadto, jeżeli 
wyrób stwarza zagrożenie, dystrybutor 
informuje o tym producenta lub importera 
oraz organy nadzoru rynku.
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Or.en

Uzasadnienie

Zasadnicze charakterystyki muszą być deklarowane zgodnie z art. 5 ust. 3, a dystrybutorzy, 
głównie hurtownicy, powinni w szczególności mieć świadomość tego obowiązku.

Poprawka 130
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 17 – ustęp 1a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

1a. Europejskie organy normalizacyjne 
ułatwiają dostęp do procedur 
normalizacyjnych małym i średnim 
przedsiębiorstwom i dążą do osiągnięcia 
sytuacji, w której żadna kategoria 
zainteresowanych stron nie będzie 
reprezentowana przez ponad 25% 
członków w Komitecie Technicznym lub 
Grupie Roboczej.

Or.en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

1. W następstwie wniosku o wydanie 
europejskiej oceny technicznej złożonego 

1. W następstwie wniosku o wydanie 
europejskiej oceny technicznej złożonego 
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przez producenta organizacja JOT 
opracowuje i przyjmuje europejski 
dokument oceny dla każdego wyrobu 
budowlanego nieobjętego lub nie w pełni 
objętego normą zharmonizowaną, którego 
właściwości użytkowe w odniesieniu do 
jego zasadniczych charakterystyk nie 
mogą być w pełni ocenione zgodnie z 
istniejącą normą zharmonizowaną, 
ponieważ między innymi:

przez producenta organizacja JOT 
opracowuje i przyjmuje europejski 
dokument oceny dla innowacyjnego
wyrobu budowlanego.

Or.pl

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 2.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 19 – ustęp 1a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

1a. Organizacja jednostek ds. oceny 
technicznej zgodnie z art. 31 ust. 1 
wykonuje w przypadku europejskich 
dokumentów oceny następujące zadania:
a) aktualizację stanu techniki w 
odpowiednich odstępach czasu;
b) połączenie europejskich dokumentów 
oceny, które zostały wydane dla jednego 
wyrobu, w jeden nowy europejski 
dokument oceny obejmujący całą rodzinę 
produktów.

Or.de

Uzasadnienie

Celem włączenia zaproponowanego tekstu jest zwiększenie praktycznego zastosowania i 
bezpieczeństwa.
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Poprawka 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a) 

Stanowisko Rady Poprawka

a) dany wyrób nie jest objęty zakresem 
żadnej istniejącej normy 
zharmonizowanej;

skreślona

Or.pl

Uzasadnienie

Konsekwencja zmian wprowadzonych do art. 19 ust. 1.

Poprawka 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b) 

Stanowisko Rady Poprawka

b) w odniesieniu do co najmniej jednej 
zasadniczej charakterystyki tego wyrobu 
metoda oceny przewidziana w normie 
zharmonizowanej nie jest właściwa; lub

skreślona

Or.pl

Uzasadnienie

Konsekwencja zmian wprowadzonych do art. 19 ust. 1.

Poprawka 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c) 
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Stanowisko Rady Poprawka

c) norma zharmonizowana nie przewiduje 
żadnej metody oceny w odniesieniu do co 
najmniej jednej zasadniczej 
charakterystyki tego wyrobu.

skreślona

Or.pl

Uzasadnienie

Konsekwencja zmian wprowadzonych do art. 19 ust. 1.

Poprawka 136
Hans-Peter Mayer

Stanowisko Rady
Artykuł 19 – ustęp 3 

Stanowisko Rady Poprawka

3. Komisja może zgodnie z art. 60 przyjąć 
akty delegowane w celu zmiany załącznika 
II i ustalenia dodatkowych przepisów 
proceduralnych dotyczących 
opracowywania i przyjmowania 
europejskich dokumentów oceny.

skreślony

Or.de

Uzasadnienie

Możliwość ustanowienia dodatkowych przepisów proceduralnych w ramach procedury 
komitetowej wydaje się być nadużyciem. Również pierwsza połowa zdania pozostawia w tym 
kontekście zbyt dużo swobody. W załączniku II określone są wyraźne zasady wystawiania 
europejskiego dokumentu oceny. Nie ma potrzeby ich rozszerzania lub uzupełniania. Gdyby 
było to jednak konieczne, ewentualne rozszerzenie powinno dotyczyć zasadniczych 
charakterystyk.

Poprawka 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 26 – ustęp 1a (nowy)
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Stanowisko Rady Poprawka

1a. Europejska ocena techniczna jest 
wydawana dla innowacyjnego wyrobu 
budowlanego.

Or.pl

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie zawarte w uzasadnieniu poprawki do art. 2 dodającej definicję „wyrobów 
innowacyjnych”.

Poprawka 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 26 – ustęp 1b (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

1b. Jeżeli europejska ocena techniczna 
nie zostanie zastąpiona normą 
zharmonizowaną, a producent wyrobu 
budowlanego nie dokona w nim istotnych 
zmian powodujących zmianę jego 
właściwości, to europejska ocena 
techniczna ulega automatycznemu 
przedłużeniu i jest ważna do czasu 
opublikowania normy zharmonizowanej 
lub dokonania przez producenta 
znaczących zmian w wyrobie i wystąpienia 
o kolejną EOT.

Or.pl

Uzasadnienie

Nie istnieje powód, aby EOT, w przypadku braku zmian wyrobu traciła ważność i zmuszała 
producenta do powtórzenia takiej samej procedury i ponownego poniesienia kosztów 
uzyskania EOT. Postanowienie to wpłynie też na przyspieszenie prac nad tworzeniem normy 
zharmonizowanej.
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Poprawka 139
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 26 – ustęp 3a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

3a. Okres ważności europejskiej oceny 
technicznej jest ograniczony do pięciu lat. 
Po upływie tego czasu producent może 
wnioskować do organizacji JOT zgodnie z 
art. 31 ust. 1 o przedłużenie 
obowiązywania europejskiej oceny 
technicznej. Organizacja JOT dokonuje 
oceny zgodności europejskiej oceny 
technicznej z europejskim dokumentem 
oceny.

Or.en

Poprawka 140
Eija-Riitta Korhola

Stanowisko Rady
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit drugi 

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku gdy takie warunki nie 
zostały ustanowione przez Komisję, mogą 
zostać ustanowione przez europejskie 
organy normalizacyjne w normach 
zharmonizowanych na podstawie 
zmienionego mandatu.

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Obecna praktyka, zgodnie z którą Komisja podejmuje decyzje dotyczące klasyfikacji bez 
dalszych badań (CWFT), sprawdza się. Jeśli takie uprawnienia decyzyjne zostałyby nadane 
organom normalizacyjnym na podstawie mandatu, bardzo prawdopodobne jest, że komitety 
techniczne zaczęłyby konkurować ze sobą pod względem tego, jak daleko można posunąć się 
w wykorzystywaniu praktyki nieprzeprowadzania badań.
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Poprawka 141
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 31 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera fa) (nowa) 

Stanowisko Rady Poprawka

fa) wykorzystuje grupy robocze 
reprezentujące wszystkie zainteresowane 
strony do realizacji jej zadań.

Or.en

Poprawka 142
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 36 

Stanowisko Rady Poprawka

Stosowanie specjalnej dokumentacji 
technicznej

Stosowanie uproszczonych procedur 

Or.en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 143
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 36 – akapit pierwszy – wprowadzenie 
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Stanowisko Rady Poprawka

1. Przy określaniu typu wyrobu, producent 
może zastąpić badanie typu lub obliczenie 
typu specjalną dokumentacją techniczną, 
wykazując, że:

skreślone

Or.en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 144
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a) 

Stanowisko Rady Poprawka

a) w odniesieniu do jednej lub kilku 
zasadniczych charakterystyk wyrobu 
budowlanego, który producent wprowadza 
do obrotu, uznaje się, że wyrób ten osiąga 
określony poziom lub klasę właściwości 
użytkowych bez badań lub obliczeń, lub 
bez dalszych badań lub obliczeń, zgodnie z 
warunkami określonymi w odpowiedniej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej 
lub w decyzji Komisji;

a) zgodnie z warunkami określonymi w 
odpowiedniej zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej lub w decyzji 
Komisji w odniesieniu do jednej lub kilku 
zasadniczych charakterystyk wyrobu 
budowlanego, który producent wprowadza 
do obrotu, producent może zadeklarować, 
iż uznaje się, że wyrób ten osiąga 
określony poziom lub klasę właściwości 
użytkowych bez badań lub obliczeń, lub 
bez dalszych badań lub obliczeń. 
Spełnienie tych warunków jest 
odpowiednio dokumentowane;

Or.en
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 145
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera b) 

Stanowisko Rady Poprawka

b) wyrób budowlany, objęty normą 
zharmonizowaną, który producent 
wprowadza do obrotu należy do tego 
samego typu wyrobu, co inny wyrób 
budowlany, produkowany przez innego 
producenta i już zbadany zgodnie z 
odpowiednią normą zharmonizowaną. Gdy 
te warunki są spełnione, producent jest 
uprawniony do deklarowania właściwości 
użytkowych odpowiadających wszystkim 
lub części wyników badań tego innego 
wyrobu. Producent może wykorzystywać 
wyniki badań uzyskane przez innego 
producenta jedynie po otrzymaniu zgody 
ze strony tego producenta, który pozostaje 
odpowiedzialny za dokładność, 
wiarygodność i stałość tych wyników 
badań; lub

b) spełniając warunki dotyczące tego, że 
wyrób budowlany, objęty normą 
zharmonizowaną, który producent 
wprowadza do obrotu należy do tego 
samego typu wyrobu, co inny wyrób 
budowlany, produkowany przez innego 
producenta i już zbadany zgodnie z 
odpowiednią normą zharmonizowaną, 
producent jest uprawniony do 
deklarowania właściwości użytkowych 
odpowiadających wszystkim lub części 
wyników badań tego innego wyrobu. 
Spełnienie tych warunków jest 
odpowiednio dokumentowane. Producent 
może wykorzystywać wyniki badań 
uzyskane przez innego producenta jedynie 
po otrzymaniu zgody ze strony tego 
producenta, który pozostaje 
odpowiedzialny za dokładność, 
wiarygodność i stałość tych wyników 
badań; lub

Or.en
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 146
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c) 

Stanowisko Rady Poprawka

c) wyrób budowlany, objęty 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
który producent wprowadza do obrotu jest 
systemem składającym się z części 
składowych, który producent montuje, 
ściśle przestrzegając dokładnych instrukcji 
udzielonych przez dostawcę takiego 
systemu lub jego części składowej, który to 
dostawca zbadał już ten system lub tę część 
składową w odniesieniu do jednej lub kilku 
jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie 
z odpowiednią zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. Gdy te warunki 
są spełnione, producent jest uprawniony 
do deklarowania właściwości użytkowych 
odpowiadających wszystkim lub części 
wyników badań, którym poddano 
dostarczony mu system lub część 
składową. Producent może wykorzystywać 
wyniki badań uzyskane przez innego 
producenta lub dostawcę systemu jedynie 
po otrzymaniu zgody ze strony tego 
producenta lub dostawcy systemu, który 
pozostaje odpowiedzialny za dokładność, 
wiarygodność i stałość tych wyników 

c) spełniając warunki dotyczące tego, że 
wyrób budowlany, objęty zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną, który producent 
wprowadza do obrotu jest systemem 
składającym się z części składowych, który 
producent montuje, ściśle przestrzegając 
dokładnych instrukcji udzielonych przez 
dostawcę takiego systemu lub jego części 
składowej, który to dostawca zbadał już ten 
system lub tę część składową w 
odniesieniu do jednej lub kilku jego 
zasadniczych charakterystyk, zgodnie z 
odpowiednią zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną, producent jest 
uprawniony do deklarowania właściwości 
użytkowych odpowiadających wszystkim 
lub części wyników badań, którym 
poddano dostarczony mu system lub część 
składową Spełnienie tych warunków jest 
odpowiednio dokumentowane. Producent 
może wykorzystywać wyniki badań 
uzyskane przez innego producenta lub 
dostawcę systemu jedynie po otrzymaniu 
zgody ze strony tego producenta lub 
dostawcy systemu, który pozostaje 
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badań. odpowiedzialny za dokładność, 
wiarygodność i stałość tych wyników 
badań.

Or.en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 147
Andreas Schwab

Stanowisko Rady
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c 

Stanowisko Rady Poprawka

c) wyrób budowlany, objęty 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
który producent wprowadza do obrotu jest 
systemem składającym się z części 
składowych, który producent montuje, 
ściśle przestrzegając dokładnych instrukcji 
udzielonych przez dostawcę takiego 
systemu lub jego części składowej, który to 
dostawca zbadał już ten system lub tę część 
składową w odniesieniu do jednej lub kilku 
jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie 
z odpowiednią zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. Gdy te warunki 
są spełnione, producent jest uprawniony do 
deklarowania właściwości użytkowych 
odpowiadających wszystkim lub części 
wyników badań, którym poddano 
dostarczony mu system lub część 
składową. Producent może wykorzystywać 
wyniki badań uzyskane przez innego 
producenta lub dostawcę systemu jedynie 

c) wyrób budowlany, objęty normą 
zharmonizowaną, który producent 
wprowadza do obrotu jest systemem 
składającym się z części składowych, który 
producent montuje, ściśle przestrzegając 
dokładnych instrukcji udzielonych przez 
dostawcę takiego systemu lub jego części 
składowej, który to dostawca zbadał już ten 
system lub tę część składową w 
odniesieniu do jednej lub kilku jego 
zasadniczych charakterystyk, zgodnie z 
odpowiednią normą zharmonizowaną. Gdy 
te warunki są spełnione, producent jest 
uprawniony do deklarowania właściwości 
użytkowych odpowiadających wszystkim 
lub części wyników badań, którym 
poddano dostarczony mu system lub część 
składową. Producent może wykorzystywać 
wyniki badań uzyskane przez innego 
producenta lub dostawcę systemu jedynie 
po otrzymaniu zgody ze strony tego 
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po otrzymaniu zgody ze strony tego 
producenta lub dostawcy systemu, który 
pozostaje odpowiedzialny za dokładność, 
wiarygodność i stałość tych wyników 
badań.

producenta lub dostawcy systemu, który 
pozostaje odpowiedzialny za dokładność, 
wiarygodność i stałość tych wyników 
badań.

Or.de

Poprawka 148
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c) 

Stanowisko Rady Poprawka

c) wyrób budowlany, objęty 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
który producent wprowadza do obrotu jest 
systemem składającym się z części 
składowych, który producent montuje, 
ściśle przestrzegając dokładnych instrukcji 
udzielonych przez dostawcę takiego 
systemu lub jego części składowej, który to 
dostawca zbadał już ten system lub tę część 
składową w odniesieniu do jednej lub kilku 
jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie 
z odpowiednią zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. Gdy te warunki są 
spełnione, producent jest uprawniony do 
deklarowania właściwości użytkowych 
odpowiadających wszystkim lub części 
wyników badań, którym poddano 
dostarczony mu system lub jego część 
składową. Producent może wykorzystywać 
wyniki badań uzyskane przez innego 
producenta lub dostawcę systemu jedynie 
po otrzymaniu zgody ze strony tego 
producenta lub dostawcy systemu, który 
pozostaje odpowiedzialny za dokładność, 
wiarygodność i stałość tych wyników 
badań.

c) wyrób budowlany, objęty normą 
zharmonizowaną, który producent 
wprowadza do obrotu jest systemem 
składającym się z części składowych, który 
producent montuje, ściśle przestrzegając 
dokładnych instrukcji udzielonych przez 
dostawcę takiego systemu lub jego części 
składowej, który to dostawca zbadał już ten 
system lub tę część składową w 
odniesieniu do jednej lub kilku jego 
zasadniczych charakterystyk, zgodnie z 
odpowiednią zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. Gdy te warunki są 
spełnione, producent jest uprawniony do 
deklarowania właściwości użytkowych 
odpowiadających wszystkim lub części 
wyników badań, którym poddano 
dostarczony mu system lub jego część 
składową. Producent może wykorzystywać 
wyniki badań uzyskane przez innego 
producenta lub dostawcę systemu jedynie 
po otrzymaniu zgody ze strony tego 
producenta lub dostawcy systemu, który 
pozostaje odpowiedzialny za dokładność, 
wiarygodność i stałość tych wyników 
badań.

Or.en
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Poprawka 149
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 36 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Jeśli wyrób budowlany, o którym mowa 
w ust. 1, należy do rodziny wyrobów 
budowlanych, dla których mającym 
zastosowanie systemem oceny i 
weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych jest system 1+ lub 1 określony 
w załączniku V, weryfikacji specjalnej 
dokumentacji technicznej dokonuje 
notyfikowana jednostka certyfikująca 
wyrób, o której mowa w załączniku V.

2. Jeśli wyrób budowlany, o którym mowa 
w ust. 1, należy do rodziny wyrobów 
budowlanych, dla których mającym 
zastosowanie systemem oceny i 
weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych jest system 1+ lub 1 określony 
w załączniku V, weryfikacji dokumentacji, 
o której mowa w ust. 1, dokonuje 
notyfikowana jednostka certyfikująca 
wyrób, o której mowa w załączniku V.

Or.en

Uzasadnienie

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.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 37 

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 37
Stosowanie procedur uproszczonych przez 

mikroprzedsiębiorstwa
skreślony

Mikroprzedsiębiorstwa produkujące 
wyroby budowlane objęte normą 
zharmonizowaną mogą zastąpić 
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określenie typu wyrobu na podstawie 
badania typu w ramach mających 
zastosowanie systemów 3 i 4 określonych 
w załączniku V przez zastosowanie metod 
różniących się od metod określonych w 
mającej zastosowanie normie 
zharmonizowanej. Producenci ci mogą 
również traktować wyroby budowlane, do 
których ma zastosowanie system 3, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi systemu 
4. Gdy producent stosuje te uproszczone 
procedury, wykazuje zgodność wyrobu 
budowlanego z mającymi zastosowanie 
wymaganiami za pomocą specjalnej 
dokumentacji technicznej.

Or.de

Uzasadnienie

Celem zaproponowanego skreślenia jest zapewnienie uczciwej konkurencji i uniknięcie 
zagrożenia bezpieczeństwa. Wyroby zgodne z tą regulacją w żadnym wypadku nie są 
równoważne wyrobom zgodnym z art. 3–6 i ich wprowadzanie może skutkować zakłóceniem 
konkurencji, ewentualnym wykonaniem niebezpiecznych obiektów budowlanych i problemami 
z nadzorem rynku. Potrzeby mikroprzedsiębiorstw zostały uwzględnione w art. 5 w 
wystarczający sposób.

Poprawka 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Artykuł 37 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

Mikroprzedsiębiorstwa produkujące 
wyroby budowlane objęte normą 
zharmonizowaną mogą zastąpić 
określenie typu wyrobu na podstawie 
badania typu w ramach mających 
zastosowanie systemów 3 i 4 określonych 
w załączniku V przez zastosowanie metod 
różniących się od metod określonych w 
mającej zastosowanie normie 
zharmonizowanej. Producenci ci mogą 
również traktować wyroby budowlane, do 
których ma zastosowanie system 3, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi systemu 

skreślony
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4. Gdy producent stosuje te uproszczone 
procedury, wykazuje zgodność wyrobu 
budowlanego z mającymi zastosowanie 
wymaganiami za pomocą specjalnej 
dokumentacji technicznej.

Or.pl

Poprawka 152
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 37 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

Mikroprzedsiębiorstwa produkujące 
wyroby budowlane objęte normą 
zharmonizowaną mogą zastąpić określenie 
typu wyrobu na podstawie badania typu w 
ramach mających zastosowanie systemów 
3 i 4 określonych w załączniku V przez 
zastosowanie metod różniących się od 
metod określonych w mającej 
zastosowanie normie zharmonizowanej. 
Producenci ci mogą również traktować 
wyroby budowlane, do których ma 
zastosowanie system 3, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi systemu 4. Gdy 
producent stosuje te uproszczone 
procedury, wykazuje zgodność wyrobu 
budowlanego z mającymi zastosowanie 
wymaganiami za pomocą specjalnej 
dokumentacji technicznej.

Mikroprzedsiębiorstwa produkujące 
wyroby budowlane objęte normą 
zharmonizowaną mogą zastąpić określenie 
typu wyrobu na podstawie badania typu w 
ramach mających zastosowanie systemów 
3 i 4 określonych w załączniku V przez 
zastosowanie metod różniących się od 
metod określonych w mającej 
zastosowanie normie zharmonizowanej na 
określonych w niej warunkach. 
Producenci ci mogą również traktować 
wyroby budowlane, do których ma 
zastosowanie system 3, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi systemu 4. Gdy 
producent stosuje te uproszczone 
procedury, wykazuje zgodność wyrobu 
budowlanego z mającymi zastosowanie 
wymaganiami za pomocą specjalnej 
dokumentacji technicznej, a 
równoważność zastosowanych procedur 
za pomocą procedury przewidzianej w 
zharmonizowanej specyfikacji 
technicznej.

Or.de

Uzasadnienie

Komisja w swojej opinii na temat wspólnego stanowiska Rady słusznie wskazała na pewną 
niespójność występującą w wytycznych dotyczących specjalnej dokumentacji technicznej. 
Niespójność ta powinna zostać usunięta w poprawce, jak również należy dopilnować, aby 
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wyroby deklarowane przy użyciu specjalnej dokumentacji technicznej były równoważne z 
wyrobami oznaczonymi znakiem CE.

Poprawka 153
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 37 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

Mikroprzedsiębiorstwa produkujące 
wyroby budowlane objęte normą 
zharmonizowaną mogą zastąpić określenie 
typu wyrobu na podstawie badania typu w 
ramach mających zastosowanie systemów 
3 i 4 określonych w załączniku V przez 
zastosowanie metod różniących się od 
metod określonych w mającej 
zastosowanie normie zharmonizowanej. 
Producenci ci mogą również traktować 
wyroby budowlane, do których ma 
zastosowanie system 3, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi systemu 4. Gdy 
producent stosuje te uproszczone 
procedury, wykazuje zgodność wyrobu 
budowlanego z mającymi zastosowanie 
wymaganiami za pomocą specjalnej 
dokumentacji technicznej.

Mikroprzedsiębiorstwa produkujące 
wyroby budowlane objęte normą 
zharmonizowaną mogą zastąpić określenie 
typu wyrobu na podstawie badania typu w 
ramach mających zastosowanie systemów 
3 i 4 określonych w załączniku V przez 
zastosowanie metod różniących się od 
metod określonych w mającej 
zastosowanie normie zharmonizowanej. 
Producenci ci mogą również traktować 
wyroby budowlane, do których ma 
zastosowanie system 3, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi systemu 4. Gdy 
producent stosuje te uproszczone 
procedury, wykazuje spełnienie tych 
warunków oraz zgodność wyrobu 
budowlanego z mającymi zastosowanie 
wymaganiami za pomocą odpowiedniej 
dokumentacji.

Or.en

Uzasadnienie

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the “Specific Technical 
Procedures” (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term “appropriate 
documentation”; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Poprawka 154
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 38 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W przypadku wyrobów budowlanych 
objętych normą zharmonizowaną i które 
są produkowane jednostkowo lub na 
zamówienie w nieseryjnym procesie 
produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne 
zlecenie, oraz wbudowywane w jednym 
określonym obiekcie budowlanym, część 
mającego zastosowanie systemu 
poświęcona ocenie właściwości 
użytkowych, jak określono w załączniku 
V, może zostać zastąpiona przez 
producenta specjalną dokumentacją 
techniczną wykazującą zgodność tych 
wyrobów z mającymi zastosowanie 
wymaganiami.

skreślony

Or.de

Uzasadnienie

Celem zaproponowanego skreślenia jest zapewnienie jasności co do uwzględnienia średnich 
przedsiębiorstw w niniejszym rozporządzeniu oraz uniknięcie zakłócenia konkurencji. 
Regulacja ta zawarta jest już w art. 5, z tą tylko różnicą, że wyroby zgodne z art. 5 nie są 
oznaczone znakiem CE. Niniejsze rozporządzenie zawiera regulację, która jest sprzeczna z 
powszechnie stosowaną praktyką i nakłada na przedsiębiorstwa zbyt duże obciążenia 
biurokratyczne oraz zawodowe i finansowe, nie dając przy tym gwarancji bezpieczeństwa.

Poprawka 155
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 38 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

(1) W przypadku wyrobów budowlanych 
objętych normą zharmonizowaną i które są 
produkowane jednostkowo lub na 
zamówienie w nieseryjnym procesie 

(1) W przypadku wyrobów budowlanych 
objętych normą zharmonizowaną i które są 
produkowane jednostkowo lub na 
zamówienie w nieseryjnym procesie 
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produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne 
zlecenie, oraz wbudowywane w jednym 
określonym obiekcie budowlanym, część 
mającego zastosowanie systemu 
poświęcona ocenie właściwości 
użytkowych, jak określono w załączniku 
V, może zostać zastąpiona przez 
producenta specjalną dokumentacją 
techniczną wykazującą zgodność tych 
wyrobów z mającymi zastosowanie 
wymaganiami.

produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne 
zlecenie, oraz wbudowywane w jednym 
określonym obiekcie budowlanym, część 
mającego zastosowanie systemu 
poświęcona ocenie właściwości 
użytkowych, jak określono w załączniku 
V, może zostać zastąpiona przez 
producenta specjalną dokumentacją
techniczną wykazującą zgodność tych 
wyrobów z mającymi zastosowanie 
wymaganiami oraz równoważność 
zastosowanych procedur z procedurą 
przewidzianą w zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej.

Or.de

Uzasadnienie

Komisja w swojej opinii na temat wspólnego stanowiska Rady słusznie wskazała na pewną 
niespójność występującą w wytycznych dotyczących specjalnej dokumentacji technicznej. 
Niespójność ta powinna zostać usunięta w poprawce, jak również należy dopilnować, aby 
wyroby deklarowane przy użyciu specjalnej dokumentacji technicznej były równoważne z 
wyrobami oznaczonymi znakiem CE.

Poprawka 156
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 38 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

1. W przypadku wyrobów budowlanych 
objętych normą zharmonizowaną i które są 
produkowane jednostkowo lub na 
zamówienie w nieseryjnym procesie 
produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne 
zlecenie, oraz wbudowywane w jednym 
określonym obiekcie budowlanym, część 
mającego zastosowanie systemu 
poświęcona ocenie właściwości 
użytkowych, jak określono w załączniku 
V, może zostać zastąpiona przez 
producenta specjalną dokumentacją 

1. W przypadku wyrobów budowlanych 
objętych normą zharmonizowaną i które są 
produkowane jednostkowo lub na 
zamówienie w nieseryjnym procesie 
produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne 
zlecenie, oraz wbudowywane w jednym 
określonym obiekcie budowlanym, część 
mającego zastosowanie systemu 
poświęcona ocenie właściwości 
użytkowych, jak określono w załączniku 
V, może zostać zastąpiona przez 
producenta odpowiednią dokumentacją 



AM\835714PL.doc 67/81 PE450.931v01-00

PL

techniczną wykazującą zgodność tych 
wyrobów z mającymi zastosowanie 
wymaganiami.

wykazującą spełnienie tych warunków 
oraz zgodność tych wyrobów z mającymi 
zastosowanie wymaganiami.

Or.en

Uzasadnienie

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.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 38 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Jeżeli wyrób budowlany, o którym 
mowa w ust. 1, należy do rodziny wyrobów 
budowlanych, dla których mającym 
zastosowanie systemem oceny i 
weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych jest system 1+ lub 1 określony 
w załączniku V, weryfikacji specjalnej 
dokumentacji technicznej dokonuje 
notyfikowana jednostka certyfikująca 
wyrób, o której mowa w załączniku V.

skreślony

Or.de

Uzasadnienie

Begründung: Die vorgeschlagene Streichung dient der Klarheit der Einbeziehung von 
mittelständischen Unternehmen in die Verordnung und der Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen. Die Regelung ist bereits im Artikel 5 erfasst, mit dem einzigen 
Unterschied, dass die Produkte nach Art. 5 keine CE- Kennzeichnung tragen. Die Verordnung 
enthält hier eine Regelung, die der gängigen Praxis widerspricht und die Unternehmen 
sowohl vom bürokratischen Aufwand als auch von der fachlichen und finanziellen Belastung 
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her überfordert, ohne dass damit ein Sicherheitsgewinn erzielt werden könnte.

Poprawka 158
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 38 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Jeśli wyrób budowlany, o którym mowa 
w ust. 1, należy do rodziny wyrobów 
budowlanych, dla których mającym 
zastosowanie systemem oceny i 
weryfikacji stałości właściwości
użytkowych jest system 1+ lub 1 określony 
w załączniku V, weryfikacji specjalnej 
dokumentacji technicznej dokonuje 
notyfikowana jednostka certyfikująca 
wyrób, o której mowa w załączniku V.

2. Jeśli wyrób budowlany, o którym mowa 
w ust. 1, należy do rodziny wyrobów 
budowlanych, dla których mającym 
zastosowanie systemem oceny i 
weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych jest system 1+ lub 1 określony 
w załączniku V, weryfikacji dokumentacji, 
o której mowa w ust. 1, dokonuje 
notyfikowana jednostka certyfikująca 
wyrób, o której mowa w załączniku V.

Or.en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 159
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku gdy organy nadzoru rynku W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
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jednego z państw członkowskich podjęły 
działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 lub gdy mają one 
wystarczające powody, by sądzić, że 
wyrób budowlany objęty normą 
zharmonizowaną lub dla którego wydano 
europejską ocenę techniczną nie posiada 
deklarowanych właściwości użytkowych i
stanowi zagrożenie dla spełnienia objętych 
niniejszym rozporządzeniem 
podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych, dokonują one 
oceny tego wyrób pod kątem spełnienia 
odnośnych wymagań określonych w 
niniejszym rozporządzeniu. Odpowiednie 
podmioty gospodarcze współpracują w 
razie konieczności z organami nadzoru 
rynku.

jednego z państw członkowskich podjęły 
działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 lub gdy mają one 
wystarczające powody, by sądzić, że 
wyrób budowlany nie posiada 
deklarowanych właściwości użytkowych 
lub stanowi zagrożenie dla spełnienia 
objętych niniejszym rozporządzeniem 
podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych, dokonują one 
oceny tego wyrób pod kątem spełnienia 
odnośnych wymagań określonych w 
niniejszym rozporządzeniu. Odpowiednie 
podmioty gospodarcze współpracują w 
razie konieczności z organami nadzoru 
rynku.

Or.en

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o wyroby budowlane przywożone z państw trzecich, bardzo użyteczne byłoby, 
gdyby nadzór rynku był jak najszerszy, aby zapewnić, że niektóre wyroby budowlane nie będą 
pozostawały poza zakresem nadzoru rynku tylko dlatego, że nie mają oznakowania CE.

Poprawka 160
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 56 – ustęp 5 – litera a) 

Stanowisko Rady Poprawka

a) niespełnienia przez wyrób budowlany 
deklarowanych właściwości użytkowych 
lub wymogów związanych ze spełnieniem 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych;

a) niespełnienia przez wyrób budowlany 
deklarowanych właściwości użytkowych 
lub wymogów związanych ze spełnieniem 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
wymagań dotyczących zdrowia lub 
bezpieczeństwa osób lub innych kwestii z 
zakresu ochrony interesu publicznego;

Or.en
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Uzasadnienie

Odpowiedzialność za monitorowanie spełniania wymogów dotyczących obiektów 
budowlanych spoczywa na systemie oceny ukończonych obiektów budowlanych państw 
członkowskich, a nie na nadzorze rynku. Nadzór rynku powinien koncentrować się na zdrowiu 
i bezpieczeństwie osób oraz kwestiach z zakresu ochrony interesu publicznego.

Poprawka 161
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 56 – ustęp 5 – litera b) 

Stanowisko Rady Poprawka

b) uchybień w zharmonizowanych 
specyfikacjach technicznych lub w 
specjalnej dokumentacji technicznej.

b) uchybień w zharmonizowanych 
specyfikacjach technicznych.

Or.en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 162
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Artykuł 57 – ustęp 3 – akapit drugi 

Stanowisko Rady Poprawka

W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność 
danego wyrobu budowlanego wynika z 

W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność 
danego wyrobu budowlanego wynika z 
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uchybień w europejskim dokumencie 
oceny lub w specjalnej dokumentacji 
technicznej, o czym mowa w art. 56 ust. 5 
lit. b), Komisja przedstawia sprawę 
Stałemu Komitetowi ds. Budownictwa, a 
następnie przyjmuje stosowne środki.

uchybień w europejskim dokumencie 
oceny, o czym mowa w art. 56 ust. 5 lit. b), 
Komisja przedstawia sprawę Stałemu 
Komitetowi ds. Budownictwa, a następnie 
przyjmuje stosowne środki.

Or.en

Uzasadnienie

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.

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

Stanowisko Rady
Artykuł 60 – ustęp 1 – wstęp 

Stanowisko Rady Poprawka

Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności usunięcie 
i uniknięcie ograniczeń w udostępnianiu 
wyrobów budowlanych na rynku, 
następujące kwestie przekazane zostają 
Komisji zgodnie z art. 61, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 62 i 63:

Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności usunięcie 
i uniknięcie ograniczeń w udostępnianiu 
wyrobów budowlanych na rynku, 
następujące kwestie przekazane zostają 
Komisji zgodnie z art. 61, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 62 i 63, oraz 
po przeprowadzeniu konsultacji z 
komitetem zgodnie z art. 64:

Or.de

Uzasadnienie

Celem zaproponowanej poprawki jest włączenie wszystkich istotnych stron zainteresowanych 
w celu zwiększenia praktyczności. Komisja musi zostać zobowiązana do tego ustalenia oraz 
doradztwa w Stałym Komitecie, ponieważ bez odpowiedniego włączenia państw 
członkowskich oraz podmiotów normalizacyjnych organizacja JOT i stowarzyszenia 
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zawodowe nie mogą spodziewać się prawidłowych wyników o praktycznym zasosowaniu.

Poprawka 164
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 60 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

Stanowisko Rady Poprawka

Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności usunięcie 
i uniknięcie ograniczeń w udostępnianiu 
wyrobów budowlanych na rynku, 
następujące kwestie przekazane zostają 
Komisji zgodnie z art. 61, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 62 i 63:

Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności usunięcie 
i uniknięcie ograniczeń w udostępnianiu 
wyrobów budowlanych na rynku, 
następujące kwestie przekazane zostają 
Komisji zgodnie z art. 61, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 62 i 63 oraz 
po przeprowadzeniu konsultacji z 
komitetem zgodnie z art. 64:

Or.en

Poprawka 165
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a) 

Stanowisko Rady Poprawka

a) określanie, w stosownych przypadkach, 
zasadniczych charakterystyk lub wartości 
progowych dla określonych rodzin 
wyrobów budowlanych, w odniesieniu do 
których, zgodnie z art. 3–6, producent 
deklaruje przy wprowadzaniu tych 
wyrobów do obrotu ich właściwości 
użytkowe w odniesieniu do zamierzonego 
zastosowania tych wyrobów, wyrażone w 
poziomach lub klasach, lub w sposób 
opisowy;

a) określanie zasadniczych charakterystyk 
lub wartości progowych dla określonych 
rodzin wyrobów budowlanych, w 
odniesieniu do których, zgodnie z art. 3–6, 
producent deklaruje przy wprowadzaniu 
tych wyrobów do obrotu ich właściwości 
użytkowe w odniesieniu do zamierzonego 
zastosowania tych wyrobów, wyrażone w 
poziomach lub klasach, lub w sposób 
opisowy;

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

Stanowisko Rady
Załącznik I – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty budowlane jako całość oraz w ich 
poszczególnych częściach muszą nadawać 
się do użycia zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Przy normalnej 
konserwacji obiekty budowlane muszą 
spełniać następujące podstawowe 
wymagania dotyczące obiektów 
budowlanych przez gospodarczo 
uzasadniony okres użytkowania.

Obiekty budowlane jako całość oraz w ich 
poszczególnych częściach muszą nadawać 
się do użycia zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Przy normalnej 
konserwacji obiekty budowlane muszą 
spełniać następujące podstawowe 
wymagania dotyczące obiektów 
budowlanych przez gospodarczo 
uzasadniony okres użytkowania. 
Zasadnicze charakterystyki oraz metody i 
kryteria ustalania właściwości użytkowych 
wyrobu w odniesieniu do podstawowych 
wymogów zgodnych z niniejszym 
załącznikiem określa się w specyfikacjach 
technicznych.
W celu wykazania, że podstawowe wymogi 
zostały spełnione, należy w miarę 
możliwości opierać się na 
zharmonizowanym prawodawstwie 
europejskim (np. „eurokodach”).

Or.de

Uzasadnienie

Propozycja Rady jedynie częściowo zmierza do realizacji celu, jakim jest harmonizacja. 
Wobec braku kompletnych jednolitych europejskich przepisów zgodnych z załącznikiem I, 
niezbędne w tym celu charakterystyki i właściwości użytkowe wyrobu muszą obecnie 
wywodzić się z przepisów krajowych. W rezultacie producent wyrobów budowlanych musi 
brać pod uwagę wiele różnych parametrów i charakterystyk krajowych. Z tego względu 
istniejące już eurokody powinny zostać uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu.
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Poprawka 167
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 3 – akapit pierwszy – litera d) 

Stanowisko Rady Poprawka

d) uwalniania niebezpiecznych substancji 
do wody gruntowej, wód morskich lub 
gleby;

d) uwalniania niebezpiecznych substancji 
do wody gruntowej, jezior, rzek, wód 
morskich lub gleby;

Or.en

Poprawka 168
Eija-Riitta Korhola

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 3 – akapit pierwszy – litera d) 

Stanowisko Rady Poprawka

d) uwalniania niebezpiecznych substancji 
do wody gruntowej, wód morskich lub 
gleby;

d) uwalniania niebezpiecznych substancji 
do wody gruntowej, wód morskich, jezior, 
systemów rzecznych lub gleby;

Or.en

Poprawka 169
Andreas Schwab

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 7 

Stanowisko Rady Poprawka

7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów
naturalnych

7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych przy pracach budowlanych

Or.en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w nagłówku zawrzeć odniesienie do sektora budowlanego w celu uniknięcia 
nieporozumień.
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Poprawka 170
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 7 

Stanowisko Rady Poprawka

7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych

7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych w obiektach i robotach 
publicznych

Or.en

Poprawka 171
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – punkt 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty budowlane muszą być 
zaprojektowane, wykonane i rozebrane w 
taki sposób, aby wykorzystanie zasobów 
naturalnych było zrównoważone i 
zapewniało:

Obiekty budowlane muszą być 
zaprojektowane, wykonane i rozebrane w 
taki sposób, aby wykorzystanie zasobów 
naturalnych było zrównoważone i 
zapewniało w szczególności:

Or.en

Poprawka 172
Eija-Riitta Korhola

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – punkt 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty budowlane muszą być 
zaprojektowane, wykonane i rozebrane w 
taki sposób, aby wykorzystanie zasobów 
naturalnych było zrównoważone i
zapewniało:

Obiekty budowlane muszą być 
zaprojektowane, wykonane i rozebrane w 
taki sposób, aby wykorzystanie zasobów 
naturalnych podczas cyklu ich życia było 
zrównoważone i zapewniało:
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Or.en

Uzasadnienie

Sektor budowlany zużywa do 50% surowców wykorzystywanych w Europie i odpowiada za 
40% wszystkich odpadów wytwarzanych w Europie. W celu uwzględnienia polityki UE 
dotyczącej „zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych” określonej w strategii 
tematycznej UE w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych 
(COM(2005)670) należy dopilnować, aby deklaracje środowiskowe produktu dla wyrobów 
budowlanych obejmowały stosowne informacje dotyczące głównego celu UE w zakresie 
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w takcie ich cyklu życia.

Poprawka 173
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 7 – akapit pierwszy – litera a) 

Stanowisko Rady Poprawka

a) recykling obiektów budowlanych oraz 
wchodzących w ich skład materiałów i 
części po rozbiórce;

a) ponowne wykorzystanie lub recycling 
obiektów budowlanych oraz wchodzących 
w ich skład materiałów i części po 
rozbiórce;

Or.en

Poprawka 174
Eija-Riitta Korhola

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 7 – akapit pierwszy a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

1a. Informacje o środowisku dotyczące 
wyrobów budowlanych powinny 
obejmować przynajmniej następujące 
elementy:
a) wykorzystanie zasobów naturalnych (w 
tym rozróżnienie między materiałami 
nieodnawialnymi i odnawialnymi oraz 
energią nieodnawialną i odnawialną);
b) późniejsze skutki dla środowiska 
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naturalnego; oraz
c) wytwarzane odpady.

Or.en

Uzasadnienie

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 assessment 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 should 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.

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

Stanowisko Rady
Załącznik II – część 5 – tytuł 

Stanowisko Rady Poprawka

5. Uczestnictwo Komisji 5. Uczestnictwo Komisji i producenta

Or.de

Uzasadnienie

Również producenci muszą mieć możliwość uczestnictwa.

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

Stanowisko Rady
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

Przedstawiciel Komisji może uczestniczyć Przedstawiciel Komisji i przedstawiciel 
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jako obserwator we wszystkich etapach 
realizacji programu prac.

producenta mogą uczestniczyć jako 
obserwatorzy we wszystkich etapach 
realizacji programu prac.

Or.de

Uzasadnienie

Również producenci muszą mieć możliwość uczestnictwa.

Poprawka 177
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 7 – akapit pierwszy – litera c) 

Stanowisko Rady Poprawka

c) przesyła kopię Komisji. c) przesyła kopię Komisji po 
przeprowadzeniu konsultacji z komitetem 
zgodnie z art. 64.

Or.en

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

Stanowisko Rady
Załącznik II – część 7 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

Jeśli Komisja, w terminie piętnastu dni 
roboczych od otrzymania projektu 
europejskiego dokumentu oceny, zgłasza 
organizacji JOT uwagi dotyczące tego 
projektu, organizacja JOT zmienia 
odpowiednio projekt, a następnie przesyła 
kopię przyjętego europejskiego dokumentu 
oceny producentowi i Komisji.

Jeśli Komisja, w terminie piętnastu dni 
roboczych od otrzymania kopii
europejskiego dokumentu oceny, zgłasza 
organizacji JOT uwagi dotyczące tego 
projektu, organizacja JOT rozpatruje te 
uwagi, a następnie przesyła kopię 
zmienionego lub niezmienionego
europejskiego dokumentu oceny 
producentowi i Komisji.

Or.de
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Uzasadnienie

Sformułowanie to jest mylące, ponieważ przyjęcie projektu jest już opisane w lit. b) i w dalszej 
części nie chodzi już o projekt. Poza tym interwencja Komisji, która zawsze powinna 
oczywiście prowadzić do zmiany, jest w takiej formie nie do przyjęcia.

Poprawka 179
Heide Rühle

Stanowisko Rady
Załącznik III – punkt 7 – akapit drugi 

Stanowisko Rady Poprawka

Jeśli Komisja, w terminie piętnastu dni 
roboczych od otrzymania projektu 
europejskiego dokumentu oceny, zgłasza 
organizacji JOT uwagi dotyczące tego 
projektu, organizacja JOT zmienia 
odpowiednio projekt, a następnie przesyła 
kopię przyjętego europejskiego dokumentu 
oceny producentowi i Komisji.

Jeśli Komisja, w terminie piętnastu dni 
roboczych od otrzymania projektu 
europejskiego dokumentu oceny, zgłasza 
organizacji JOT uwagi dotyczące tego 
projektu, organizacja JOT ponownie 
omawia przedmiotowy projekt pod 
względem tych uwag, a następnie przesyła 
kopię przyjętego europejskiego dokumentu 
oceny producentowi i Komisji.

Or.en

Poprawka 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Stanowisko Rady
Załącznik III – tytuł

Stanowisko Rady Poprawka

Deklaracja właściwości użytkowych nr 
...................

skreślony

Or.de

Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego oprócz kodu identyfikacyjnego po cyfrze 1 musi być podany jeszcze 
inny numer.
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Poprawka 181
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Załącznik III – punkt 3 – litera a) 

Stanowisko Rady Poprawka

a) datowane odniesienie do odpowiedniej 
normy zharmonizowanej oraz w 
stosownych wypadkach numer 
referencyjny zastosowanej specjalnej 
dokumentacji technicznej;

a) datowane odniesienie do odpowiedniej 
normy zharmonizowanej oraz w 
stosownych wypadkach numer 
referencyjny dokumentacji zastosowanej 
dla celów określonych w art. 36–38;

Or.en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 182
Mitro Repo

Stanowisko Rady
Załącznik III – punkt 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 
38 zastosowana została specjalna 
dokumentacja techniczna, wymagania, z 
którymi wyrób jest zgodny:

W przypadku gdy zastosowano art. 37 lub 
38, wymagania, z którymi wyrób jest 
zgodny:

Or.en
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stanowisko Rady
Załącznik V – Artykuł 1.1 – litera b) – podpunkt (iv) 

Stanowisko Rady Poprawka

(iv) kontrolnego badania próbek 
pobranych przed wprowadzeniem wyrobu 
do obrotu.

(iv) na podstawie umowy z producentem 
przewidującej kontrolne badania próbek 
pobranych po wprowadzeniu wyrobu do 
obrotu.

Or.pl

Uzasadnienie

Nie ma sensu przeprowadzać kontrolnego badania wyrobu przed jego wprowadzeniem do 
obrotu, gdyż na tym etapie wykonuje się badania typu (które są szersze niż badania 
kontrolne), a co wiecej próbki do przeprowadzania ewentualnych badań kontrolnych przed 
wprowadzeniem wyrobu do obrotu dostarcza producent, który najprawdopodobniej dostarczy 
wyrób o deklarowanych właściwościach. Badania kontrolne powinny dotyczyć wyrobów 
znajdujących się już w obrocie.


