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Amendamentul 50
Cristian Silviu Bușoi

Poziția Consiliului
Considerentul 5 

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) După caz, dispozițiile privind utilizarea
preconizată a unui produs pentru 
construcții într-un stat membru, care 
vizează respectarea cerințelor 
fundamentale aplicabile construcțiilor, 
determină caracteristicile esențiale a căror 
performanță ar trebui declarată.

(5) După caz, dispozițiile privind utilizarea
sau utilizările preconizate ale unui produs 
pentru construcții într-un stat membru, care 
vizează respectarea cerințelor 
fundamentale aplicabile construcțiilor, 
determină caracteristicile esențiale a căror 
performanță ar trebui declarată.

Or.en

Justificare

În conformitate cu normele din acest sector și cu dispozițiile textului, este necesară 
menționarea „utilizărilor” în acest caz.

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

Poziția Consiliului
Considerentul 8a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(8a) Activitățile societăților de construcție 
nu ar trebui să fie supuse prevederilor 
prezentului regulament. Construcțiile 
sunt servicii prestate, iar nu 
comercializarea de produse de către un 
producător. Activitățile de construcție pot 
include în anumite cazuri fabricarea 
separată de componente individuale, care 
sunt apoi incorporate în construcția 
propriu-zisă de către constructor.

Or.de
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Justificare

Noul regulament ar trebui să clarifice definitiv că fabricarea de către constructori de 
componente individuale pe șantier sau în afara acestuia nu ar trebui să facă obiectul 
prezentului regulament. Prezentul regulament prevede condițiile pentru comercializarea sau 
punerea la dispoziție a produselor din construcții. Incorporarea de produse de construcții nu 
face obiectul prezentului regulament.

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

Poziția Consiliului
Considerentul 15 

Poziția Consiliului Amendamentul

(15) Nivelurile-prag stabilite de Comisie în 
temeiul prezentului Regulament ar trebui 
să constituie valori general recunoscute
pentru caracteristicile esențiale ale 
produsului pentru construcții vizat în ceea 
ce privește dispozițiile din statele membre.

(15) Nivelurile-prag stabilite de Comisie în 
temeiul prezentului Regulament pentru 
caracteristicile esențiale ale produsului 
pentru construcții vizat ar trebui să 
asigure un nivel mai înalt de protecție în 
sensul articolului 114 TFUE.

Or.de

Justificare

Stabilirea de valori-prag poate fi justificată de motive tehnice sau de reglementare. Dacă sunt 
stabilite din motive de reglementare, valorile-prag sunt menite să menajeze preocupările ce 
țin de bunăstarea populației prevăzute la articolul 114 din TFUE: sănătate, securitate, 
protecția mediului și a consumatorului. Temeiul acestora nu este prin urmare „recunoașterea 
generală”, ci de la „premisa asigurării unui nivel ridicat de protecție” – articolul 114 TFUE.

Amendamentul 53
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Considerentul 24 

Poziția Consiliului Amendamentul

(24) Declarația de performanță poate 
include informații utile referitoare la 
conținutul de substanțe periculoase pentru 
a îmbunătăți posibilitățile în materie de 

(24) Declarația de performanță poate 
include informații referitoare la conținutul 
de substanțe periculoase pentru a 
îmbunătăți posibilitățile în materie de 
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construcții durabile și pentru a facilita 
dezvoltarea unor produse ecologice. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
drepturilor și obligațiilor statelor membre 
în temeiul altor dispoziții de drept ale 
Uniunii care se aplică substanțelor 
periculoase, în special Directiva 98/8/CE a 
Parlamentului European Și a Consiliului 
din 16 februarie 1998 privind 
comercializarea produselor biodestructive7, 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei8, 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice
(REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice9, 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind deșeurile10, și Regulamentul
(CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 
decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor11.

construcții durabile și pentru a facilita 
dezvoltarea unor produse ecologice. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
drepturilor și obligațiilor statelor membre 
în temeiul altor dispoziții de drept ale 
Uniunii care se aplică substanțelor 
periculoase, în special Directiva 98/8/CE a 
Parlamentului European Și a Consiliului 
din 16 februarie 1998 privind 
comercializarea produselor biodestructive7, 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei8, 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice
(REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice9, 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind deșeurile10, și Regulamentul
(CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 
decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor11.

Or.en

Amendamentul 54
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Considerentul 24 a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(24a) Declarația de performanță poate fi 
numerotată în conformitate cu numărul 
de referință al produsului-tip.

Or.en
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Amendamentul 55
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Considerentul 31 

Poziția Consiliului Amendamentul

(31) Marcajul CE ar trebui să fie singurul 
marcaj care atestă conformitatea 
produsului pentru construcții cu 
performanța declarată și respectarea 
cerințelor aplicabile referitoare la legislația 
de armonizare a Uniunii. Cu toate acestea, 
se pot utiliza alte marcaje, cu condiția ca 
acestea să contribuie la îmbunătățirea 
protecției utilizatorilor de produse pentru 
construcții și să nu facă obiectul legislației 
de armonizare a Uniunii.

(31) Marcajul CE ar trebui să fie singurul 
marcaj care atestă conformitatea 
produsului pentru construcții cu 
performanța declarată și respectarea 
cerințelor aplicabile referitoare la legislația 
de armonizare a Uniunii. Cu toate acestea, 
se pot utiliza alte marcaje, cu condiția ca 
acestea să contribuie la îmbunătățirea 
protecției utilizatorilor de produse pentru 
construcții și să nu facă obiectul legislației 
de armonizare a Uniunii. Aceste alte 
marcaje nu pot impune certificări 
suplimentare în cazul produselor purtând 
deja marcajul CE care alcătuiesc 
produsul final pentru care se solicită 
marcajul voluntar suplimentar.

Or.en

Justificare

Această clarificare este esențială pentru a asigura primatul marcajului CE asupra altor 
marcaje.

Amendamentul 56
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Considerentul 34 

Poziția Consiliului Amendamentul

(34) Fabricanții pot utiliza proceduri 
simplificate sub forma unei documentații 
într-un format la alegerea lor și în 
condițiile prevăzute în standardele
armonizate relevante.

(34) Fabricanții pot utiliza proceduri 
simplificate sub forma unei documentații 
într-un format la alegerea lor și în 
condițiile prevăzute în specificațiile 
tehnice armonizate relevante, dacă este 
cazul.
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Or.en

Justificare

Procedurile simplificate (capitolul VI) se referă atât la specificațiile tehnice armonizate (a se
vedea articolul 36.1 (a) & (c)), cât și la standardele armonizate (articolele 36.1 (b), 37 & 
38); de asemenea, nu toate standardele conțin sau ar trebui să conțină „condițiile” 
menționate în prezentul considerent. 

Amendamentul 57
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Considerentul 36 a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(36a) Definiția interpretativă a 
„nerealizării într-un proces de producție 
în serie” pentru diferitele produse pentru 
construcții care fac obiectul prezentului 
regulament ar trebui elaborată de 
comitetele tehnice CEN competente.

Or.en

Justificare

Pentru a se asigura că nu se abuzează de excepțiile de la obligațiile privind marcajul CE, 
ceea ce ar fragmenta în mod artificial piața internă, ar trebui avute în vedere interpretări 
concrete ale definiției „nerealizării într-un proces de producție în serie”. Ținând seama de 
marea varietate a produselor pentru construcții, aceste definiții interpretative ar trebui 
elaborate de comitetul tehnic competent din cadrul CEN.

Amendamentul 58
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Considerentul 36 a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(36a) Definiția interpretativă a 
„nerealizării într-un proces de producție 
în serie” pentru diferitele produse pentru 
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construcții care fac obiectul prezentului 
regulament ar trebui elaborată de 
comitetele tehnice CEN competente.

Or.en

Amendamentul 59
Eija-Riitta Korhola

Poziția Consiliului
Considerentul 36 a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(36a) Definiția interpretativă a 
„nerealizării într-un proces de producție 
în serie” pentru diferitele produse pentru 
construcții care fac obiectul prezentului 
regulament ar trebui elaborată de 
comitetele tehnice CEN competente.

Or.en

Justificare

Pentru a se asigura că nu se abuzează de excepțiile de la obligațiile privind marcajul CE, 
ceea ce ar fragmenta în mod artificial piața internă, ar trebui avute în vedere interpretări 
concrete ale definiției „nerealizării într-un proces de producție în serie”. Ținând seama de 
marea varietate a produselor pentru construcții, aceste definiții interpretative ar trebui 
elaborate de comitetele tehnice competente din cadrul CEN, care sunt capabile să ia în 
considerare specificul diferitelor produse pentru construcții.

Amendamentul 60
Cristian Silviu Bușoi

Poziția Consiliului
Considerentul 37 

Poziția Consiliului Amendamentul

(37) Toți operatorii economici care intervin 
în lanțul de aprovizionare și de distribuție 
ar trebui să ia măsurile corespunzătoare 
pentru a se asigura că introduc sau pun la 
dispoziție pe piață numai produse pentru 

(37) Toți operatorii economici care intervin 
în lanțul de aprovizionare și de distribuție 
ar trebui să ia măsurile corespunzătoare 
pentru a se asigura că introduc sau pun la 
dispoziție pe piață numai produse pentru 
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construcții care respectă cerințele 
prezentului regulament, vizând asigurarea 
performanței produselor pentru construcții 
și respectarea cerințelor fundamentale 
aplicabile construcțiilor. În special, 
importatorii și distribuitorii de produse 
pentru construcții ar trebui să cunoască 
caracteristicile esențiale pentru care există 
dispoziții pe piața Uniunii și cerințele 
specifice din statele membre referitoare la 
cerințele fundamentale aplicabile 
construcțiilor, și ar trebui să utilizeze 
aceste cunoștințe în cadrul tranzacțiilor lor 
comerciale.

construcții care respectă cerințele 
prezentului regulament, vizând asigurarea 
performanței produselor pentru construcții 
și respectarea cerințelor fundamentale 
aplicabile construcțiilor. În special, 
importatorii și distribuitorii de produse 
pentru construcții ar trebui să cunoască 
caracteristicile esențiale pentru care există 
dispoziții pe piața Uniunii și cerințele 
specifice din statele membre referitoare la 
cerințele fundamentale aplicabile 
construcțiilor, și ar trebui să utilizeze 
aceste cunoștințe în cadrul tranzacțiilor lor 
comerciale, pentru a minimiza apariția 
neconformităților neintenționate ale 
produselor pentru construcții cu 
declarația lor de performanță și a 
minimiza pierderile materiale.

Or.en

Justificare

Această dispoziție conduce la măsuri preventive la nivelul operatorilor economici, pentru a se 
evita pe cât posibil apariția neconformităților și măsurile la nivel de supraveghere a pieței. 
Acționând ca persoane juridice responsabile, operatorii economici vor evita pierderile de 
orice fel în tranzacțiile lor comerciale, ajutând în special IMM-urile să se conformeze 
cerințelor și să profite.

Amendamentul 61
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Considerentul 46 a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(46a) În această privință, Comisia ar 
trebui să adopte până la o dată adecvată 
un act delegat care să menționeze 
condițiile de utilizare a paginilor de 
internet pentru a furniza conținutul
declarației de performanță. Între timp, 
utilizarea paginilor de internet ar trebui 
să fie permisă în continuare în 
conformitate cu practica actuală.
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Or.en

Justificare

Posibilitatea de a furniza conținutul declarației de performanță pe o pagină de internet este 
utilizată deja în multe țări. Fără această posibilitate, fabricanții ar trebui să atașeze un 
document separat fiecărui produs individual vândut, ceea ce implică sarcini și costuri 
suplimentare, fără o valoare adăugată. Termenul pentru actul delegat ar trebui stabilit în 
consultare cu Parlamentul.

Amendamentul 62
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Considerentul 46 a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(46a) În această privință, Comisia ar 
trebui să adopte până la (data) un act 
delegat care să menționeze condițiile de 
utilizare a paginilor de internet pentru a 
furniza conținutul declarației de 
performanță. Între timp, utilizarea 
paginilor de internet ar trebui să fie 
permisă în continuare în conformitate cu 
practica actuală.

Or.en

Amendamentul 63
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Considerentul 49 a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(49a) Conservarea materialelor după 
demolare în ciclul materialelor, prin 
reutilizare sau reciclare, este esențială 
pentru a îndeplini obiectivele Uniunii în 
domeniul schimbărilor climatice, iar 
fiecare stat membru ar trebui să elaboreze 
un plan de acțiune care să prezinte 
detaliat modul în care acesta va contribui 
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la promovarea reutilizării sau reciclării în 
sectorul construcțiilor.

Or.en

Amendamentul 64
Eija-Riitta Korhola

Poziția Consiliului
Considerentul 50 

Poziția Consiliului Amendamentul

(50) Pentru evaluarea utilizării durabile a 
resurselor și a impactului construcțiilor 
asupra mediului, ar trebui utilizate 
declarațiile de mediu privind produsele 
atunci când acestea sunt disponibile.

(50) Pentru evaluarea utilizării durabile a 
resurselor naturale și a impactului 
construcțiilor asupra mediului, ar trebui 
utilizate declarațiile de mediu
standardizate la nivel european privind 
produsele atunci când acestea sunt 
disponibile. În conformitate cu obiectivul 
principal al Comunicării Comisei din 21 
decembrie 2005, intitulată „O strategie 
tematică privind utilizarea sustenabilă a 
resurselor naturale”, declarațiile de 
mediu privind produsele ar trebui să 
furnizeze cel puțin următoarele informații 
de mediu:
- utilizarea resurselor naturale (inclusiv 
distincția între materialele și energia 
neregenerabile și regenerabile);
- impactul asupra mediului rezultat; 
precum și
- deșeurile generate.

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 65
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Considerentul 50 a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(50a) Atunci când este posibil, ar trebui 
elaborate norme europene armonizate 
pentru evaluarea cerințelor fundamentale 
în conformitate cu anexa I. În plus, 
Comisia ar trebui să revizuiască actualele 
documente interpretative pentru cerințele 
fundamentale menționate în anexa I 
părțile 1-6 în conformitate cu prezentul 
regulament. Ar trebui elaborat un 
document interpretativ suplimentar 
pentru a detalia cerința fundamentală 
menționată în anexa I partea 7 și ar 
trebui să se acorde mandatele CEN pe 
această bază.

Or.en

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

Poziția Consiliului
Considerentul 50a (nou) 
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Poziția Consiliului Amendamentul

(50 a) Unde este posibil, ar trebui 
prevăzute reglementări europene 
uniforme pentru asigurarea conformității 
cu cerințele minime prevăzute în anexa I.

Or.de

Justificare

Completarea propusă la reglementare decurge din necesitatea de a asigura armonizarea, ca 
obiectiv principal al prezentului regulament. Este necesară pentru a preîntâmpina pericolul 
unei divergențe legislative.

Amendamentul 67
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

Prezentul regulament stabilește condițiile 
de introducere pe piață sau punere la 
dispoziție pe piață a produselor pentru 
construcții stabilind dispoziții armonizate 
privind modul de exprimare a performanței 
produselor pentru construcții referitor la 
caracteristicile lor esențiale și privind 
utilizarea marcajului CE aplicat pe 
respectivele produse.

Prezentul regulament stabilește condițiile 
de introducere pe piață sau punere la 
dispoziție pe piață a produselor pentru 
construcții stabilind dispoziții armonizate 
privind modul de exprimare a performanței 
produselor pentru construcții referitor la 
caracteristicile lor esențiale și privind 
utilizarea marcajului CE aplicat pe 
respectivele produse.

În cazul în care caracteristicile esențiale 
ale produselor pentru construcții ce 
decurg din cerințele fundamentale pentru 
lucrări menționate în anexa I fac obiectul 
unui alt act legislativ al Uniunii, pe deplin 
sau parțial, prezentul regulament nu se 
aplică produsului pentru construcții în 
ceea ce privește asemenea caracteristici de 
la data punerii în aplicare a actului 
legislativ respectiv.

Or.en
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Amendamentul 68
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

1. „produs pentru construcții” înseamnă 
orice produs sau set fabricat și introdus pe 
piață în scopul de a fi încorporat în mod 
permanent în construcții sau părți ale 
acestora, astfel încât demontarea
produsului să afecteze performanța 
construcțiilor în ceea ce privește cerințele 
fundamentale aplicabile construcțiilor;

1. „produs pentru construcții” înseamnă 
orice produs sau set fabricat și introdus pe 
piață în scopul de a fi încorporat în mod 
permanent în construcții sau părți ale 
acestora și în cazul căruia performanța
produsului afectează performanța 
construcțiilor în ceea ce privește cerințele 
fundamentale aplicabile construcțiilor;

Or.en

Justificare

Linguistic alteration.

Amendamentul 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

11a. „produs inovativ” înseamnă o soluție 
nouă și/sau utilizând materiale noi, 
tehnică sau tehnologie, pentru care nu 
există încă standarde armonizate;

Or.pl

Justificare

Evaluări tehnice europene ar trebui emise numai pentru produse noi/inovatoare.
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Amendamentul 70
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 

Poziția Consiliului Amendamentul

15. „documentație tehnică specifică” 
înseamnă o documentație care 
demonstrează că metodele din cadrul 
sistemului aplicabil de evaluare și de 
verificare a constanței performanței au 
fost înlocuite cu alte metode, cu condiția 
ca rezultatele obținute prin metodele 
respective să fie echivalente cu cele 
obținute prin metodele de încercare 
prevăzute de standardul armonizat 
corespunzător;

eliminat

Or.en

Justificare

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.

Amendamentul 71
Lara Comi

Poziția Consiliului
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 

Poziția Consiliului Amendamentul

15. „documentație tehnică specifică” 
înseamnă o documentație care 
demonstrează că metodele din cadrul 
sistemului aplicabil de evaluare și de 

15. „documentație tehnică specifică” 
înseamnă o documentație care 
demonstrează că au fost îndeplinite 
anumite condiții de către fabricant și că 
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verificare a constanței performanței au 
fost înlocuite cu alte metode, cu condiția 
ca rezultatele obținute prin metodele 
respective să fie echivalente cu cele 
obținute prin metodele de încercare 
prevăzute de standardul armonizat 
corespunzător;

au fost respectate anumite proceduri în 
vederea îndeplinirii condițiilor respective;

Or.en

Amendamentul 72
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 

Poziția Consiliului Amendamentul

15. „documentație tehnică specifică” 
înseamnă o documentație care 
demonstrează că metodele din cadrul 
sistemului aplicabil de evaluare și de 
verificare a constanței performanței au 
fost înlocuite cu alte metode, cu condiția 
ca rezultatele obținute prin metodele 
respective să fie echivalente cu cele 
obținute prin metodele de încercare 
prevăzute de standardul armonizat 
corespunzător;

15. „documentație tehnică specifică” 
înseamnă o documentație care 
demonstrează că au fost îndeplinite 
anumite condiții de către fabricant și că 
au fost respectate anumite proceduri în 
vederea îndeplinirii condițiilor respective;

Or.en

Justificare

Această definiție trebuie clarificată pentru a deveni consecventă cu recitalurile conexe și cu 
articolele 36-38 privind procedurile simplificate și utilizarea DTS. Într-adevăr, pentru ca 
DTS să devină util și aplicabil, definiția sa trebuie să fie cât mai largă, adaptată la câteva 
utilizări și cazuri cu care va avea de-a face fabricantul care elaborează DTS.

Amendamentul 73
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 2 – punctul 15 
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Poziția Consiliului Amendamentul

15. „documentație tehnică specifică” 
înseamnă o documentație care 
demonstrează că metodele din cadrul 
sistemului aplicabil de evaluare și de 
verificare a constanței performanței au fost 
înlocuite cu alte metode, cu condiția ca 
rezultatele obținute prin metodele 
respective să fie echivalente cu cele 
obținute prin metodele de încercare 
prevăzute de standardul armonizat 
corespunzător;

15. „documentație tehnică specifică” 
înseamnă o documentație care 
demonstrează prin ce alte metode 
procedurile prevăzute în specificațiile 
tehnice armonizate au fost înlocuite în
cadrul sistemului aplicabil de evaluare și 
de verificare a constanței performanței;

Or.de

Justificare

În poziția sa cu privire la poziția comună a Consiliului, Comisia a subliniat în mod just o 
anumită incoerență în formularea prevederilor cu privire la documentația tehnică specifică. 
Prezentul amendament vizează eliminarea acestei incoerențe și asigurarea faptului că 
produsele declarate cu ajutorul documentației tehnice specifice sunt echivalente cu alte 
produse ce poartă marcajul CE.

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

Poziția Consiliului
Articolul 4 – alineatul 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

1. Atunci când un produs pentru construcții 
face obiectul unui standard armonizat sau 
atunci când pentru respectivul produs a fost
eliberată o evaluare tehnică europeană, 
fabricantul întocmește o declarație de 
performanță pentru acesta în momentul în 
care este introdus pe piață.

1. Atunci când un produs pentru construcții 
face obiectul unui standard armonizat sau 
atunci când pentru respectivul produs a fost
eliberat un document de certificare 
european, fabricantul întocmește o 
declarație de performanță pentru acesta în 
momentul în care este introdus pe piață.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament vizează o mai bună transparență în reglementările tehnice și o 
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îmbunătățire a fezabilității tehnice.

Amendamentul 75
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 4 – alineatul 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Atunci când un produs pentru 
construcții face obiectul unui standard 
armonizat sau atunci când pentru 
respectivul produs a fost eliberată o 
evaluare tehnică europeană, fabricantul 
întocmește o declarație de performanță 
pentru acesta în momentul în care este 
introdus pe piață.

(1) Atunci când un produs pentru 
construcții este conform cu un standard 
armonizat sau atunci când pentru 
respectivul produs a fost eliberată o 
evaluare tehnică europeană, fabricantul 
întocmește o declarație de performanță 
pentru acesta în momentul în care este 
introdus pe piață.

Or.en

Justificare

Adaptare tehnică.

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

Poziția Consiliului
Articolul 4 – alineatul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Atunci când un produs face obiectul 
unui standard armonizat sau atunci când 
pentru produsul respectiv a fost eliberată o 
evaluare tehnică europeană, se furnizează 
informații sub orice formă referitoare la 
performanța acestuia în ceea ce privește 
caracteristicile esențiale, astfel cum sunt 
definite în specificațiile tehnice armonizate 
aplicabile, numai dacă acestea sunt incluse 
și specificate în declarația de performanță.

(2) Atunci când un produs face obiectul 
unui standard armonizat sau atunci când 
pentru produsul respectiv a fost eliberat un 
document de certificare european, se 
furnizează informații sub orice formă 
referitoare la performanța acestuia în ceea 
ce privește caracteristicile esențiale, astfel 
cum sunt definite în specificațiile tehnice 
armonizate aplicabile, numai dacă acestea 
sunt incluse și specificate în declarația de 
performanță.
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Or.de

Justificare

Prezentul amendament vizează o mai bună transparență în reglementările tehnice și o 
îmbunătățire a fezabilității tehnice.

Amendamentul 77
Cristian Silviu Bușoi

Poziția Consiliului
Articolul 4 – alineatul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Atunci când un produs face obiectul 
unui standard armonizat sau atunci când
pentru produsul respectiv a fost eliberată o 
evaluare tehnică europeană, se furnizează 
informații sub orice formă referitoare la 
performanța acestuia în ceea ce privește 
caracteristicile esențiale, astfel cum sunt 
definite în specificațiile tehnice 
armonizate aplicabile, numai dacă acestea 
sunt incluse și specificate în declarația de 
performanță.

(2) Fabricantul întocmește o declarație de 
performanță atunci când introduce pe 
piață un produs pentru construcții care
face obiectul unui standard armonizat sau 
pentru care a fost eliberată o evaluare 
tehnică europeană.

Or.en

Justificare

Este preferabil să se evidențieze în această ordine că fabricantul este cel care emite DP, doar 
când introduce un produs pe piață și doar dacă un asemenea produs face obiectul unui 
standard armonizat sau pentru care a fost eliberată o evaluare tehnică europeană.

Amendamentul 78
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 4 – alineatul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Atunci când un produs face obiectul 
unui standard armonizat sau atunci când 

(2) Atunci când un produs este conform cu 
un standard armonizat sau atunci când 
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pentru produsul respectiv a fost eliberată o 
evaluare tehnică europeană, se furnizează 
informații sub orice formă referitoare la 
performanța acestuia în ceea ce privește 
caracteristicile esențiale, astfel cum sunt 
definite în specificațiile tehnice armonizate 
aplicabile, numai dacă acestea sunt incluse 
și specificate în declarația de performanță.

pentru produsul respectiv a fost eliberată o 
evaluare tehnică europeană, se furnizează 
informații sub orice formă referitoare la 
performanța acestuia în ceea ce privește 
caracteristicile esențiale, astfel cum sunt 
definite în specificațiile tehnice armonizate 
aplicabile, numai dacă acestea sunt incluse 
și specificate în declarația de performanță.

Or.en

Justificare

Adaptare tehnică.

Amendamentul 79
Lara Comi

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

Poziția Consiliului Amendamentul

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1)
și în lipsa unor dispoziții la nivelul 
Uniunii sau la nivel național referitoare 
la necesitatea declarației privind 
caracteristicile esențiale în momentul în 
care fabricantul intenționează să 
introducă pe piață produsul său, atunci 
când introduc pe piață un produs pentru 
construcții care face obiectul unui standard 
armonizat, fabricanții nu sunt obligați să 
întocmească o declarație de performanță 
atunci când:

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1), 
atunci când introduc pe piață un produs 
pentru construcții care face obiectul unui 
standard armonizat, fabricanții nu sunt 
obligați să întocmească o declarație de 
performanță atunci când:

Or.en

Amendamentul 80
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Poziția Consiliului Amendamentul

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1)
și în lipsa unor dispoziții la nivelul 
Uniunii sau la nivel național referitoare 
la necesitatea declarației privind 
caracteristicile esențiale în momentul în 
care fabricantul intenționează să 
introducă pe piață produsul său, atunci 
când introduc pe piață un produs pentru 
construcții care face obiectul unui standard 
armonizat, fabricanții nu sunt obligați să 
întocmească o declarație de performanță 
atunci când:

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1), 
atunci când introduc pe piață un produs 
pentru construcții care face obiectul unui 
standard armonizat, fabricanții nu sunt 
obligați să întocmească o declarație de 
performanță atunci când:

Or.en

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru deplina utilizare a următoarelor trei exemple de 
derogări. Aceste derogări de la marcajul CE sunt absolut fundamentale pentru anumite tipuri 
de produse pentru construcții individuale, relevante din punct de vedere istoric și artistice pe 
care le produc meșteșugarii. Datorită unicității și a impactului lor redus pe piață, nu există 
motive economice sau tehnice ca produsele respective să primească un marcaj CE și, prin 
urmare, să fie testate în acest scop.

Amendamentul 81
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

Poziția Consiliului Amendamentul

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) 
și în lipsa unor dispoziții la nivelul Uniunii 
sau la nivel național referitoare la 
necesitatea declarației privind 
caracteristicile esențiale în momentul în 
care fabricantul intenționează să 
introducă pe piață produsul său, atunci 
când introduc pe piață un produs pentru 
construcții care face obiectul unui standard 
armonizat, fabricanții nu sunt obligați să 
întocmească o declarație de performanță 

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) 
și în lipsa unor dispoziții la nivelul Uniunii 
sau la nivel național referitoare la 
necesitatea declarației privind 
caracteristicile esențiale în momentul în 
care produsele vor fi utilizate, atunci când 
introduc pe piață un produs pentru 
construcții care face obiectul unui standard 
armonizat, fabricanții nu sunt obligați să 
întocmească o declarație de performanță 
atunci când:
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atunci când:

Or.en

Amendamentul 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

Poziția Consiliului Amendamentul

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) 
și în lipsa unor dispoziții la nivelul Uniunii 
sau la nivel național referitoare la 
necesitatea declarației privind 
caracteristicile esențiale în momentul în 
care fabricantul intenționează să introducă 
pe piață produsul său, atunci când 
introduc pe piață un produs pentru 
construcții care face obiectul unui 
standard armonizat, fabricanții nu sunt 
obligați să întocmească o declarație de 
performanță atunci când:

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) 
și în lipsa unor dispoziții la nivelul Uniunii 
sau la nivel național referitoare la 
necesitatea declarației privind 
caracteristicile esențiale în momentul în 
care fabricantul intenționează să introducă 
pe piață produsul său, fabricanții nu sunt 
obligați să întocmească o declarație de 
performanță atunci când elaborarea unei 
astfel de declarații nu este prevăzută în 
reglementările naționale.

Or.pl

Justificare

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.

Amendamentul 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 
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Poziția Consiliului Amendamentul

(a) produsul pentru construcții este 
fabricat în mod individual sau la 
comandă, nefiind realizat într-un proces 
de producție în serie, ca răspuns la o 
comandă specifică și este instalat într-o 
singură construcție identificată, de către 
un fabricant care răspunde de 
încorporarea în condiții de siguranță a 
produsului în construcții, în conformitate 
cu normele naționale aplicabile și pe 
răspunderea persoanelor însărcinate cu 
executarea în condiții de siguranță a 
construcțiilor, desemnate prin normele 
naționale aplicabile;

eliminat

Or.pl

Justificare

Conform modificărilor de la articolul 5 alineatul (1).

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

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 

Poziția Consiliului Amendamentul

a) produsul pentru construcții este fabricat 
în mod individual sau la comandă, nefiind 
realizat într-un proces de producție în serie, 
ca răspuns la o comandă specifică și este 
instalat într-o singură construcție 
identificată, de către un fabricant care 
răspunde de încorporarea în condiții de 
siguranță a produsului în construcții, în 
conformitate cu normele naționale 
aplicabile și pe răspunderea persoanelor 
însărcinate cu executarea în condiții de 
siguranță a construcțiilor, desemnate prin 
normele naționale aplicabile;

a) produsul pentru construcții este fabricat 
în mod individual sau la comandă, nefiind 
realizat într-un proces de producție în serie, 
ca răspuns la o comandă specifică, destinat 
unei construcții specifice;
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Or.de

Justificare

Eroare de formulare. Firmele care incorporează produse în lucrări de construcții nu sunt 
producători ci firme de construcții. Firmele de construcții nu fac obiectul prezentului 
regulament și ca atare nu trebuie excluse în articolul 5. Prezentul regulament este destinat 
producătorilor și stabilește condițiile de introducere pe piață sau punere la dispoziție pe 
piață a produselor de construcție. Formularea Consiliului conduce la o interpretare greșită 
în ceea ce privește obiectul regulamentului.

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

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

Poziția Consiliului Amendamentul

b) produsul pentru construcții este 
fabricat pe șantier pentru a fi încorporat 
în construcția respectivă, în conformitate 
cu normele naționale aplicabile și pe 
răspunderea persoanelor însărcinate cu 
executarea în condiții de siguranță a 
construcții, desemnate în temeiul 
normelor naționale aplicabile; sau

eliminat

Or.de

Justificare

Articolul 5 litera (b) este acoperit de articolul 5 litera (a). Este vorba de producerea propriu-
zisă, localizarea nu are niciun rol.

Amendamentul 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) produsul pentru construcții este 
fabricat pe șantier pentru a fi încorporat 

eliminat
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în construcția respectivă, în conformitate 
cu normele naționale aplicabile și pe 
răspunderea persoanelor însărcinate cu 
executarea în condiții de siguranță a 
construcții, desemnate în temeiul 
normelor naționale aplicabile; or

Or.pl

Justificare

Conform modificărilor de la articolul 5 alineatul (1).

Amendamentul 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) produsul pentru construcții este 
fabricat în mod tradițional, printr-un 
proces de fabricare neindustrial, pentru 
renovarea adecvată a construcțiilor 
protejate în mod oficial ca făcând parte 
dintr-un sit protejat sau datorită valorii 
lor arhitecturale sau istorice deosebite, cu 
respectarea normelor naționale aplicabile.

eliminat

Or.pl

Justificare

Conform modificărilor de la articolul 5 alineatul (1).

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

Poziția Consiliului
Articolul 5 – litera c 

Poziția Consiliului Amendamentul

c) produsul pentru construcții este fabricat c) produsul pentru construcții este fabricat 
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în mod tradițional, printr-un proces de 
fabricare neindustrial, pentru renovarea 
adecvată a construcțiilor protejate în mod 
oficial ca făcând parte dintr-un sit protejat 
sau datorită valorii lor arhitecturale sau 
istorice deosebite, cu respectarea normelor 
naționale aplicabile.

în mod de conservare a tradiției, printr-un 
proces de fabricare neindustrial, pentru 
renovarea adecvată a construcțiilor 
protejate în mod oficial ca făcând parte 
dintr-un sit protejat sau datorită valorii lor 
arhitecturale sau istorice deosebite, cu 
respectarea normelor naționale aplicabile.

Or.de

Justificare

Decisivă este procedura corectă în spiritul conservării tradiției. Mai ales în cazul clădirilor 
moderne protejate limitarea la procese „tradiționale” este greșită și induce în eroare.

Amendamentul 89
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) produsul pentru construcții este fabricat 
în mod tradițional, printr-un proces de 
fabricare neindustrial, pentru renovarea 
adecvată a construcțiilor protejate în mod 
oficial ca făcând parte dintr-un sit protejat 
sau datorită valorii lor arhitecturale sau 
istorice deosebite, cu respectarea normelor 
naționale aplicabile.

(c) produsul pentru construcții este fabricat 
în mod tradițional, printr-un proces de 
fabricare neindustrial, în special pentru 
renovarea adecvată a construcțiilor 
protejate în mod oficial ca făcând parte 
dintr-un sit protejat sau datorită valorii lor 
arhitecturale sau istorice deosebite, cu 
respectarea normelor naționale aplicabile.

Or.en

Justificare

Renovarea clădirilor sau a siturilor protejate oficial trebuie dată doar ca exemplu de produse 
tradiționale fabricate printr-un proces neindustrial.

Amendamentul 90
Lara Comi

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 
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Poziția Consiliului Amendamentul

(c) produsul pentru construcții este fabricat 
în mod tradițional, printr-un proces de 
fabricare neindustrial, pentru renovarea 
adecvată a construcțiilor protejate în mod 
oficial ca făcând parte dintr-un sit protejat 
sau datorită valorii lor arhitecturale sau 
istorice deosebite, cu respectarea normelor 
naționale aplicabile.

(c) produsul pentru construcții este fabricat 
în mod tradițional, printr-un proces de 
fabricare neindustrial, în special pentru 
renovarea adecvată a construcțiilor 
protejate în mod oficial ca făcând parte 
dintr-un sit protejat sau datorită valorii lor 
arhitecturale sau istorice deosebite, cu 
respectarea normelor naționale aplicabile.

Or.en

Amendamentul 91
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c 

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) numărul de referință și data eliberării 
standardului armonizat sau a evaluării 
tehnice europene care a fost utilizată pentru 
evaluarea fiecărei caracteristici esențiale;

(c) numărul de referință, titlul și data 
eliberării standardului armonizat sau a 
evaluării tehnice europene care a fost 
utilizată pentru evaluarea fiecărei 
caracteristici esențiale;

Or.en

Amendamentul 92
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 2 – litera d 

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) după caz, numărul de referință al 
documentației tehnice specifice utilizate și 
cerințele pe care fabricantul susține că 
produsul le respectă.

(d) după caz, numărul de referință al 
documentației utilizate în scopurile 
menționate la articolele 36-38 și cerințele 
pe care fabricantul susține că produsul le 
respectă.

Or.en
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Justificare

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.

Amendamentul 93
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera c 

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) performanța cel puțin a uneia dintre 
caracteristicile esențiale ale produsului 
pentru construcții, relevante pentru 
utilizarea preconizată sau utilizările 
preconizate declarate;

eliminat

Or.en

Justificare

Obligația de a declara performanța cel puțin a uneia dintre caracteristicile esențiale va 
conduce la situații absurde în cazurile în care nu trebuie declarată nicio caracteristică 
esențială. Evident, acest lucru va crea sarcini administrative și financiare inutile pentru 
IMM-uri.

Amendamentul 94
Lara Comi

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera c 

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) performanța cel puțin a uneia dintre eliminat



AM\835714RO.doc 29/79 PE450.931v01-00

RO

caracteristicile esențiale ale produsului 
pentru construcții, relevante pentru 
utilizarea preconizată sau utilizările 
preconizate declarate;

Or.en

Amendamentul 95
Andreas Schwab

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera c 

Poziția Consiliului Amendamentul

c) performanța cel puțin a uneia dintre 
caracteristicile esențiale ale produsului 
pentru construcții, relevante pentru 
utilizarea preconizată sau utilizările 
preconizate declarate;

c) performanța tuturor caracteristicilor
esențiale ale produsului pentru construcții, 
relevante pentru utilizarea preconizată sau 
utilizările preconizate declarate;

Or.de

Amendamentul 96
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera c 

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) performanța cel puțin a uneia dintre 
caracteristicile esențiale ale produsului 
pentru construcții, relevante pentru 
utilizarea preconizată sau utilizările 
preconizate declarate;

(c) performanța tuturor caracteristicilor
esențiale ale produsului pentru construcții, 
relevante pentru utilizarea preconizată sau 
utilizările preconizate declarate;

Or.en

Amendamentul 97
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera c 
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Poziția Consiliului Amendamentul

c) performanța cel puțin a uneia dintre 
caracteristicile esențiale ale produsului 
pentru construcții, relevante pentru 
utilizarea preconizată sau utilizările 
preconizate declarate;

c) performanța tuturor caracteristicilor
esențiale ale produsului pentru construcții, 
relevante pentru utilizarea preconizată sau 
utilizările preconizate declarate;

Or.de

Justificare

Toate caracteristicile esențiale ale unui produs, precum și performanțele acestora trebuie 
menționate, în măsura în care sunt relevante pentru scopul utilizării. Nu poate fi lăsată la 
discreția producătorului declararea performanțelor doar a unora dintre caracteristici. 
Independent de proveniența produselor, caracteristicile esențiale și performanțele acestora, 
bazate pe aceleași specificații, trebuie să includă aceleași elemente. În caz contrar, intervin 
denaturări ale concurenței pe piață.

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

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera d 

Poziția Consiliului Amendamentul

d) după caz, performanța produsului pentru 
construcții, pe niveluri sau clase, sau sub 
formă descriptivă, în ceea ce privește 
caracteristicile esențiale stabilite în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3);

d) după caz, performanța produsului pentru 
construcții, pe niveluri sau clase, sub formă 
descriptivă sau pe baza unor calcule, în 
ceea ce privește caracteristicile esențiale 
stabilite în conformitate cu articolul 3 
alineatul (3);

Or.de

Justificare

Performanțele produselor pot fi în anumite cazuri determinate pe baza unor calcule.
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Amendamentul 99
Eija-Riitta Korhola

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera d 

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) după caz, performanța produsului 
pentru construcții, pe niveluri sau clase, 
sau sub formă descriptivă, în ceea ce 
privește caracteristicile esențiale stabilite în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3);

(d) după caz, performanța produsului 
pentru construcții, pe niveluri sau clase, 
sau sub formă descriptivă, în ceea ce 
privește caracteristicile esențiale stabilite în
conformitate cu articolul 3 alineatul (3), 
inclusiv contribuția cuantificată a 
produsului la potențialul de încălzire 
globală sub forma gazelor cu efect de seră 
care rezultă de pe urma utilizării sau 
utilizărilor preconizate declarate;

Or.en

Justificare

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.

Amendamentul 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera e 

Poziția Consiliului Amendamentul

e) după caz, performanța produsului 
pentru construcții, pe niveluri sau clase, 
sau sub formă descriptivă, în ceea ce 
privește toate caracteristicile esențiale 
pentru care există dispoziții referitoare la 
utilizarea preconizată sau utilizările 
preconizate declarate acolo unde 

eliminat
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fabricantul intenționează să introducă pe 
piață produsul pentru construcții;

Or.de

Amendamentul 101
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera e 

Poziția Consiliului Amendamentul

(e) după caz, performanța produsului 
pentru construcții, pe niveluri sau clase, 
sau sub formă descriptivă, în ceea ce 
privește toate caracteristicile esențiale
pentru care există dispoziții referitoare la 
utilizarea preconizată sau utilizările 
preconizate declarate acolo unde 
fabricantul intenționează să introducă pe 
piață produsul pentru construcții;

(e) după caz, performanța produsului 
pentru construcții, pe niveluri sau clase, 
sau sub formă descriptivă, ori pe baza unui 
calcul, în ceea ce privește toate 
caracteristicile esențiale referitoare la 
utilizarea preconizată sau utilizările 
preconizate declarate;

Or.en

Amendamentul 102
Andreas Schwab

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera e 

Poziția Consiliului Amendamentul

e) după caz, performanța produsului pentru 
construcții, pe niveluri sau clase, sau sub 
formă descriptivă, în ceea ce privește toate 
caracteristicile esențiale pentru care există 
dispoziții referitoare la utilizarea 
preconizată sau utilizările preconizate 
declarate acolo unde fabricantul 
intenționează să introducă pe piață 
produsul pentru construcții;

e) după caz, performanța produsului pentru 
construcții, pe niveluri sau clase, sau sub 
formă descriptivă, în ceea ce privește toate 
caracteristicile esențiale referitoare la 
utilizarea preconizată sau utilizările 
preconizate declarate;

Or.de
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Amendamentul 103
Andreas Schwab

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera f 

Poziția Consiliului Amendamentul

f) pentru caracteristicile esențiale 
enumerate, pentru care nu este declarată 
niciun fel de performanță, acronimul 
„NPD” (No Performance Determined -
performanță nedeterminată);

f) pentru caracteristicile esențiale 
enumerate, pentru care nu este declarată 
niciun fel de performanță, acronimul 
„NPD” (No Performance Determined -
performanță nedeterminată) dacă 
specificația armonizată prevede această 
opțiune;

Or.de

Amendamentul 104
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera f 

Poziția Consiliului Amendamentul

(f) pentru caracteristicile esențiale 
enumerate, pentru care nu este declarată 
niciun fel de performanță, acronimul 
„NPD” (No Performance Determined -
performanță nedeterminată);

(f) pentru caracteristicile esențiale 
enumerate, pentru care nu este declarată 
niciun fel de performanță, acronimul 
„NPD” (No Performance Determined -
performanță nedeterminată), dacă se 
prevede acest lucru în specificația tehnică 
armonizată;

Or.en

Amendamentul 105
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3 – litera f 

Poziția Consiliului Amendamentul

f) pentru caracteristicile esențiale 
enumerate, pentru care nu este declarată 

f) pentru caracteristicile esențiale 
enumerate, pentru care nu este declarată 
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niciun fel de performanță, acronimul 
„NPD” (No Performance Determined -
performanță nedeterminată);

niciun fel de performanță, acronimul 
„NPD” (No Performance Determined -
performanță nedeterminată) dacă 
specificația armonizată prevede această 
opțiune;

Or.de

Justificare

Toate caracteristicile esențiale ale unui produs, precum și performanțele acestora trebuie 
menționate, în măsura în care sunt relevante pentru scopul utilizării. Nu poate fi lăsată la 
discreția producătorului declararea performanțelor doar a unora dintre caracteristici. 
Independent de proveniența produselor, caracteristicile esențiale și performanțele acestora, 
bazate pe aceleași specificații, trebuie să includă aceleași elemente. În caz contrar, intervin 
denaturări ale concurenței pe piață.

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

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

1. O copie a declarației de performanță
este furnizată împreună cu fiecare produs 
care este pus la dispoziție pe piață.

1. Declarația de performanță trebuie să fie 
disponibilă oricând în format electronic 
pentru fiecare produs care este pus la 
dispoziție pe piață.

Fabricantul furnizează declarația de 
performanță pe suport de hârtie numai 
dacă destinatarul solicită acest lucru.

Or.de

Justificare

Nu este necesar că întreaga declarație de performanță să însoțească întotdeauna fiecare 
produs. Este suficientă publicarea acesteia în format electronic, de exemplu pe pagina de 
internet a producătorului. La cerere și în mod excepțional, producătorul furnizează 
declarația de performanță pe suport hârtie.
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Amendamentul 107
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) O copie a declarației de performanță
este furnizată împreună cu fiecare produs
care este pus la dispoziție pe piață.

(1) O copie a declarației de performanță a 
fiecărui produs pus la dispoziție pe piață
este furnizată în format hârtie sau 
transmisă folosind mijloace electronice.

Or.en

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

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

Totuși, atunci când un lot din același 
produs este furnizat unui singur 
utilizator, acesta poate fi însoțit de o copie 
unică a declarației de performanță.

eliminat

Or.de

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

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

2. Copia declarației de performanță poate 
fi furnizată în mod electronic numai cu 
acordul expres al destinatarului.

eliminat

Or.de
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Amendamentul 110
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Copia declarației de performanță poate 
fi furnizată în mod electronic numai cu 
acordul expres al destinatarului.

(2) La solicitarea directă a destinatarului, 
producătorul transmite copia declarației în
format hârtie.

Or.en

Amendamentul 111
Andreas Schwab

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 3 

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2),
conținutul declarației de performanță poate 
fi pus la dispoziție pe o pagină de internet, 
în conformitate cu condiții care urmează să 
fie stabilite de către Comisie prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 60.

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2),
copia declarației de performanță poate fi
pusă la dispoziție pe o pagină de internet, 
în conformitate cu condiții care urmează să 
fie stabilite de către Comisie prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 60.

Or.en

Amendamentul 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 4 

Poziția Consiliului Amendamentul

4. Declarația de performanță se 
furnizează în limba sau în limbile impuse 
de statul membru în care produsul este 
pus la dispoziție pe piață.

eliminat

Or.de
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Justificare

În cadrul unei piețe interne armonizate limba nu trebuie să conducă la obstacole. Această 
eliminare are ca scop includerea mai bună și mai eficientă a întreprinderilor mici și mijlocii 
în cadrul prevederilor revizuite ale regulamentului.

Amendamentul 113
Lara Comi

Poziția Consiliului
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

Marcajul CE se aplică pe acele produse 
pentru construcții pentru care fabricantul a 
întocmit o declarație de performanță în 
conformitate cu articolele 4, 6 și 7.

Marcajul CE se aplică pe acele produse 
pentru construcții pentru care fabricantul a 
întocmit o declarație de performanță în 
conformitate cu articolele 4, 6, 7, 36, 37 și 
38, menționând procedurile simplificate.

Or.en

Amendamentul 114
Lara Comi

Poziția Consiliului
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

Dacă o declarație de performanță nu a fost 
întocmită de către fabricant conform 
articolelor 4, 6 și 7, marcajul CE nu se 
aplică.

Dacă o declarație de performanță nu a fost 
întocmită de către fabricant conform 
articolelor 4, 6, 7, 36, 37 și 38, menționând 
procedurile simplificate, marcajul CE nu 
se aplică.

Or.en

Amendamentul 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 
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Poziția Consiliului Amendamentul

Pentru orice produs pentru construcții care 
face obiectul unui standard armonizat,sau 
pentru care a fost emisă o evaluare tehnică 
europeană marcajul CE este singurul 
marcaj care atestă conformitatea 
produsului pentru construcții respectiv cu 
performanța declarată, în ceea ce privește 
caracteristicile esențiale, care face obiectul 
respectivului standard armonizat, sau 
pentru care a fost emisă o evaluare tehnică 
europeană.

Conform prevederilor articolului 5, pentru 
orice produs pentru construcții care face 
obiectul unui standard armonizat,sau 
pentru care a fost emisă o evaluare tehnică 
europeană marcajul CE este singurul 
marcaj care atestă conformitatea 
produsului pentru construcții respectiv cu 
performanța declarată, în ceea ce privește 
caracteristicile esențiale, care face obiectul 
respectivului standard armonizat, sau 
pentru care a fost emisă o evaluare tehnică 
europeană.

Or.pl

Justificare

Conform modificărilor de la articolul 5 alineatul (1).

Amendamentul 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

În acest sens, statele membre nu introduc 
nicio trimitere sau retrag din cadrul 
măsurilor naționale orice trimitere la un 
marcaj, altul decât marcajul CE, care atestă 
conformitatea cu performanța declarată în 
ceea ce privește caracteristicile esențiale 
acoperite de o specificație tehnică 
armonizată.

Statele membre nu introduc nicio trimitere 
sau retrag din cadrul măsurilor naționale 
orice trimitere la un marcaj, altul decât 
marcajul CE, care atestă conformitatea cu 
performanța declarată în ceea ce privește 
caracteristicile esențiale acoperite de un 
standard armonizat și prevăzut în legislația 
UE emisă în temeiul articolului 3 
alineatul (3) din prezentul regulament.

Or.pl

Justificare

Conform modificărilor de la articolul 5 alineatul (1).
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Amendamentul 117
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

În acest sens, statele membre nu introduc
nicio trimitere sau retrag din cadrul 
măsurilor naționale orice trimitere la un 
marcaj, altul decât marcajul CE, care atestă 
conformitatea cu performanța declarată în 
ceea ce privește caracteristicile esențiale 
acoperite de o specificație tehnică 
armonizată.

În acest sens, statele membre nu introduc 
nicio trimitere sau retrag din cadrul 
măsurilor naționale orice trimitere la un 
marcaj, altul decât marcajul CE, care atestă 
conformitatea cu performanța declarată în 
ceea ce privește caracteristicile esențiale
acoperite de un standard armonizat.

Or.en

Justificare

Este inconsecvent ca la articolul 8 alineatul (3) statele membre să fie mandatate să retragă 
referințe la măsuri naționale care au același obiect ca „specificația tehnică armonizată”. 
Statelor membre li s-ar putea permite să utilizeze în continuare măsuri naționale care au ca 
obiect produse pentru care există un document european de evaluare, deoarece nu există un 
marcaj obligatoriu la nivelul UE pentru produsele respective.

Amendamentul 118
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 8 – alineatul 6 

Poziția Consiliului Amendamentul

(6) Metodele utilizate de către statele 
membre în cerințele acestora aplicabile 
construcțiilor, precum și alte norme 
naționale referitoare la caracteristicile 
esențiale ale produselor pentru construcții, 
trebuie să fie conforme cu specificațiile 
tehnice armonizate.

(6) Metodele utilizate de către statele 
membre în cerințele acestora aplicabile 
construcțiilor, precum și alte norme 
naționale referitoare la caracteristicile 
esențiale ale produselor pentru construcții, 
trebuie să fie conforme cu standardele
armonizate.

Or.en
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Justificare

Referirea la „specificația tehnică armonizată” în această propoziție ar putea duce la o 
interpretare greșită, având drept rezultat obligativitatea de facto a ETE dacă o DEE a fost 
publicată.

Amendamentul 119
Catherine Stihler

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Marcajul CE este urmat de ultimele 
două cifre ale anului în care a fost aplicat 
prima oară, de numele sau marca 
distinctivă și de adresa înregistrată a 
fabricantului, de codul de identificare unic 
al produsului-tip , de numărul de referință 
al declarației de performanță și de nivelul 
sau clasa de performanța declarată, de 
trimiterea la specificația tehnică 
armonizată aplicată, de numărul de 
identificare al organismului notificat, dacă 
este cazul, și de utilizarea preconizată, 
astfel cum se prevede în specificația 
tehnică armonizată aplicată.

(2) Marcajul CE este urmat de ultimele 
două cifre ale anului în care a fost aplicat 
prima oară, de numele și adresa 
înregistrată a fabricantului, sau marca 
distinctivă ce permite identificarea ușoară
și fără ambiguitate a numelui și a adresei
fabricantului, de codul de identificare unic 
al produsului-tip, de numărul de referință al 
declarației de performanță și de nivelul sau 
clasa de performanța declarată, de 
trimiterea la specificația tehnică 
armonizată aplicată, de numărul de 
identificare al organismului notificat, dacă 
este cazul, și de utilizarea preconizată, 
astfel cum se prevede în specificația 
tehnică armonizată aplicată.

Or.en

Justificare

Industria lemnului ar avea probleme să pună în aplicare regulamentul în forma sa actuală 
din cauza restricțiilor practice legate de dimensiunea și natura produsului.  Prezentul 
amendament va permite furnizarea acelorași informații, dar într-un mod acceptabil pentru 
sector.

Amendamentul 120
Andreas Schwab

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 2 
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Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Marcajul CE este urmat de ultimele 
două cifre ale anului în care a fost aplicat 
prima oară, de numele sau marca 
distinctivă și de adresa înregistrată a 
fabricantului, de codul de identificare unic 
al produsului-tip , de numărul de referință 
al declarației de performanță și de nivelul 
sau clasa de performanța declarată, de 
trimiterea la specificația tehnică 
armonizată aplicată, de numărul de 
identificare al organismului notificat, dacă 
este cazul, și de utilizarea preconizată, 
astfel cum se prevede în specificația 
tehnică armonizată aplicată.

(2) Marcajul CE este urmat de adresa 
înregistrată a fabricantului sau marca 
distinctivă, de codul de identificare unic al 
produsului-tip, de trimiterea la specificația 
tehnică armonizată aplicată, de numărul de 
identificare al organismului notificat, dacă 
este cazul, și de informațiile tehnice 
minime prevăzute în specificația tehnică 
armonizată, permițând identificarea clară 
a produsului și a utilizării sale 
preconizate.

Or.en

Justificare

Repetarea întregului conținut al DP în marcajul CE impune o sarcină birocratică și costuri, 
în special IMM-urilor, fără a aduce o valoare adăugată. Informațiile de pe produs ar trebui 
să fie rezonabile și să se limiteze, prin urmare, la informațiile necesare care permit 
identificarea produsului și a utilizării sale preconizate.

Amendamentul 121
Eija-Riitta Korhola

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Marcajul CE este urmat de ultimele 
două cifre ale anului în care a fost aplicat 
prima oară, de numele sau marca 
distinctivă și de adresa înregistrată a 
fabricantului, de codul de identificare unic 
al produsului-tip , de numărul de referință 
al declarației de performanță și de nivelul 
sau clasa de performanța declarată, de 
trimiterea la specificația tehnică 
armonizată aplicată, de numărul de 
identificare al organismului notificat, 

(2) Marcajul CE este urmat de ultimele 
două cifre ale anului în care a fost aplicat 
prima oară, de numele sau marca 
distinctivă și de adresa înregistrată a 
fabricantului, de codul de identificare unic 
al produsului-tip, de trimiterea la 
specificația tehnică armonizată aplicată,
precum și de adresa paginii de internet 
unde poate fi consultată declarația de 
performanță.
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dacă este cazul, și de utilizarea 
preconizată, astfel cum se prevede în 
specificația tehnică armonizată aplicată.

Or.en

Justificare

Doar informațiile esențiale pentru identificarea produsului și a utilizării sale adecvate ar 
trebui să însoțească fizic produsul pentru a fi utile și înțelese de către constructorii care 
instalează produsele respective. Informațiile pot fi completate cu adresa paginii de internet 
unde poate fi consultată declarația de performanță completă.

Amendamentul 122
Hans-Peter Mayer

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

2. Marcajul CE este urmat de ultimele două 
cifre ale anului în care a fost aplicat prima 
oară, de numele sau marca distinctivă și de 
adresa înregistrată a fabricantului, de codul 
de identificare unic al produsului-tip , de
numărul de referință al declarației de 
performanță și de nivelul sau clasa de 
performanța declarată, de trimiterea la 
specificația tehnică armonizată aplicată, de 
numărul de identificare al organismului 
notificat, dacă este cazul, și de utilizarea 
preconizată, astfel cum se prevede în 
specificația tehnică armonizată aplicată.

2. Marcajul CE este urmat de ultimele două 
cifre ale anului în care a fost aplicat prima 
oară, de numele sau marca distinctivă și de 
adresa înregistrată a fabricantului, de codul 
de identificare unic al produsului-tip, de 
trimiterea la specificația tehnică 
armonizată aplicată, de numărul de 
identificare al organismului notificat, dacă 
este cazul, și de utilizarea preconizată, 
astfel cum se prevede în specificația 
tehnică armonizată aplicată, precum și de 
adresa site-ului de internet unde poate fi 
consultată declarația de performanță.

Or.de

Justificare

Pe produs ar trebui prezentate doar informațiile esențiale. Acestea pot fi completate cu o 
referință la adresa de internet unde pot fi consultate informații detaliate.
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Amendamentul 123
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Marcajul CE este urmat de ultimele 
două cifre ale anului în care a fost aplicat 
prima oară, de numele sau marca 
distinctivă și de adresa înregistrată a 
fabricantului, de codul de identificare unic 
al produsului-tip , de numărul de referință 
al declarației de performanță și de nivelul 
sau clasa de performanța declarată, de 
trimiterea la specificația tehnică 
armonizată aplicată, de numărul de 
identificare al organismului notificat, dacă 
este cazul, și de utilizarea preconizată, 
astfel cum se prevede în specificația 
tehnică armonizată aplicată.

(2) Marcajul CE este urmat de ultimele 
două cifre ale anului în care a fost aplicat 
prima oară, de numele sau marca 
distinctivă și de adresa înregistrată a 
fabricantului, de codul de identificare unic 
al produsului-tip , de numărul de referință 
al declarației de performanță și de nivelul 
sau clasa de performanța declarată, de 
trimiterea la specificația tehnică 
armonizată aplicată, de numărul de 
identificare al organismului notificat, dacă 
este cazul, și de informații tehnice care să 
permită identificarea clară a produsului și 
a utilizării sale preconizate.

Or.en

Justificare

Informațiile care însoțesc marcajul CE pe produse ar trebui reduse la minimum deoarece 
aplicarea lor este costisitoare, greoaie și complică producția, stocarea și distribuirea 
produselor prevăzute cu ștampila relevantă care include informațiile solicitate. De asemenea, 
nu ar trebui subestimată problema gestionării diferitelor tipuri de informații în diverse limbi. 
Informațiile ar trebui să se limiteze la informații esențiale și să fie inteligibile și utilizabile la 
fața locului.

Amendamentul 124
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 3a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) Statele membre se bazează pe 
mecanismele existente pentru a asigura 
aplicarea corectă a regimului aplicabil 
marcajului CE și iau măsurile adecvate în 
caz de utilizare necorespunzătoare a 



PE450.931v01-00 44/79 AM\835714RO.doc

RO

marcajului. Sancțiunile respective sunt 
proporționale cu gravitatea faptei și 
reprezintă o măsură eficace de 
descurajare a utilizării incorecte.

Or.en

Amendamentul 125
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 10 – alineatul 3a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) Punctele de informare despre 
produse pentru construcții sunt 
independente față de orice organism sau 
organizație relevantă implicată în 
procedura de obținere a marcajului CE. 
Totuși, acest lucru exclude crearea unui 
nou organism în vederea facilitării 
măsurii respective.

Or.en

Amendamentul 126
Cristian Silviu Bușoi

Poziția Consiliului
Articolul 11 – alineatul 8a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(8a) Atunci când introduc produse pentru 
construcții pe piață, fabricanții se asigură 
că acestea au fost proiectate și fabricate în 
conformitate cu cerințele stabilite în 
prezentul regulament și cu cerințele 
fundamentale aplicabile lucrărilor, 
precum și cu caracteristicile esențiale 
relevante pentru utilizarea sau utilizările 
preconizate ale produselor pentru 
construcții.

Or.en
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Justificare

Dispoziție preluată din Decizia 768/2008. Propunerea reiterează și evidențiază mecanismul 
principal al regulamentului menționat la articolul 1 „Obiectul”. Considerăm că este 
important ca textul preluat din NCL să fie completat cu elemente specifice ale prezentului 
regulament.

Amendamentul 127
Cristian Silviu Bușoi

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Înainte de a introduce un produs pentru 
construcții pe piață, importatorii se asigură 
că evaluarea și verificarea constanței 
performanței au fost efectuate de către 
fabricant. Aceștia se asigură că fabricantul 
a întocmit documentația tehnică 
menționată la articolul 11 alineatul (1) al 
doilea paragraf și declarația de 
performanță, în conformitate cu
articolele 4, 6 și 7. Aceștia se asigură de 
asemenea că produsul poartă marcajul CE 
în cazul în care este necesar, că produsul 
este însoțit de documentele necesare și că 
fabricantul a respectat obligațiile prevăzute 
la articolul 11 alineatele (4) și (5).

Înainte de a introduce un produs pentru 
construcții pe piață, importatorii se asigură 
că evaluarea și verificarea constanței 
performanței au fost efectuate de către 
fabricant, în conformitate cu cerințele 
fundamentale aplicabile lucrărilor și cu 
caracteristicile esențiale relevante pentru 
utilizarea preconizată. Aceștia se asigură 
că fabricantul a întocmit documentația 
tehnică menționată la articolul 11 alineatul
(1) al doilea paragraf și declarația de 
performanță, în conformitate cu
articolele 4, 6 și 7. Aceștia se asigură de 
asemenea că produsul poartă marcajul CE 
în cazul în care este necesar, că produsul 
este însoțit de documentele necesare și că 
fabricantul a respectat obligațiile prevăzute 
la articolul 11 alineatele (4) și (5).

Or.en

Justificare

Propunerea reiterează și evidențiază mecanismul principal al regulamentului menționat la 
articolul 1 „Obiectul”. Este important ca textul preluat din NCL să fie completat cu elemente 
specifice ale prezentului regulament.
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Amendamentul 128
Cristian Silviu Bușoi

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

Atunci când un importator consideră sau 
are motive să creadă că produsul pentru 
construcții nu este conform cu declarația de 
performanță sau nu respectă alte cerințe 
aplicabile ale prezentului regulament, nu 
introduce produsul pe piață, până când 
acesta nu devine conform cu declarația de 
performanță însoțitoare și respectă celelalte 
cerințe aplicabile ale prezentului 
regulament sau până când declarația de 
performanță nu este corectată. În plus, 
atunci când produsul pentru construcții 
prezintă un risc, importatorul informează 
fabricantul și autoritățile de supraveghere a 
pieței în acest sens.

Atunci când un importator consideră sau 
are motive să creadă că produsul pentru 
construcții nu este conform cu declarația de 
performanță sau nu respectă alte cerințe 
aplicabile ale prezentului regulament, în 
special cele referitoare la caracteristicile 
esențiale relevante pentru utilizarea sau 
utilizările preconizate declarate, nu 
introduce produsul pe piață, până când 
acesta nu devine conform cu declarația de 
performanță însoțitoare și respectă celelalte 
cerințe aplicabile ale prezentului 
regulament sau până când declarația de 
performanță nu este corectată. În plus, 
atunci când produsul pentru construcții 
prezintă un risc, importatorul informează 
fabricantul și autoritățile de supraveghere a 
pieței în acest sens.

Or.en

Justificare

Caracteristicile esențiale trebuie declarate, în conformitate cu articolul 5.3, și importatorii ar 
trebui să fie conștienți, în special, de acest lucru.

Amendamentul 129
Cristian Silviu Bușoi

Poziția Consiliului
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

Atunci când un distribuitor consideră sau 
are motive să creadă că un produs pentru 
construcții nu este conform cu declarația de 
performanță sau nu respectă alte cerințe 
aplicabile ale prezentului regulament, nu 

Atunci când un distribuitor consideră sau 
are motive să creadă că un produs pentru 
construcții nu este conform cu declarația de 
performanță sau nu respectă alte cerințe 
aplicabile ale prezentului regulament, în 
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comercializează produsul până când acesta 
nu devine conform cu declarația de 
performanță însoțitoare și respectă celelalte 
cerințe aplicabile ale prezentului 
regulament sau până când declarația de 
performanță nu este corectată. Mai mult, 
atunci când produsul prezintă un risc, 
distribuitorul informează fabricantul sau 
importatorul în acest sens, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței.

special cele referitoare la caracteristicile 
esențiale relevante pentru utilizarea sau 
utilizările preconizate declarate, nu 
comercializează produsul până când acesta 
nu devine conform cu declarația de 
performanță însoțitoare și respectă celelalte 
cerințe aplicabile ale prezentului 
regulament sau până când declarația de 
performanță nu este corectată. Mai mult, 
atunci când produsul prezintă un risc, 
distribuitorul informează fabricantul sau 
importatorul în acest sens, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței.

Or.en

Justificare

Caracteristicile esențiale trebuie declarate, în conformitate cu articolul 5.3, și distribuitorii, 
în special angrosiștii, ar trebui să fie conștienți, în special, de acest lucru.

Amendamentul 130
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 17 – alineatul 1a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(1a) Organismele europene de 
standardizare facilitează accesul IMM-
urilor la standardizare și vizează o situație 
în care nicio parte interesată să nu fie  
reprezentată de mai mult de 25% din 
participanți într-un comitet tehnic și/sau 
un grup de lucru.

Or.en

Justificare

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 
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are generally underrepresented. It is important that European standardisation bodies ensure 
the participation of SMEs and facilitate their access to Technical Committees.

Amendamentul 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă 

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În urma unei cereri de evaluare tehnică 
europeană din partea unui fabricant, 
organizația OET elaborează și adoptă un 
document european de evaluare pentru 
orice produs pentru construcții care nu este 
acoperit sau care nu este acoperit în 
totalitate de un standard armonizat, 
pentru care performanța în ceea ce 
privește caracteristicile sale esențiale nu 
poate fi evaluată integral în funcție de un 
standard armonizat existent, deoarece, 
printre altele:

(1) În urma unei cereri de evaluare tehnică 
europeană din partea unui fabricant, 
organizația OET elaborează și adoptă un 
document european de evaluare pentru 
orice produs inovativ pentru construcții. 

Or.pl

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul corespunzător articolului 2.

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

Poziția Consiliului
Articolul 19 – alineatul 1a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(1a) În cazurile în care există documente 
de evaluare europeană, organizația 
Organismelor de evaluare tehnică are 
următoarele obiective, conform 
articolului 31 alineatul (1):
a) actualizarea periodică conform 
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evoluțiilor tehnice;
b) combinarea documentelor europene de 
evaluare emise pentru produse 
individuale într-un unic document de 
acest fel, emis pentru o întreagă clasă de 
produse;

Or.de

Justificare

Completarea propusă este menită să îmbunătățească practicabilitatea și securitatea.

Amendamentul 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a 

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) produsul nu face obiectul niciunui 
standard armonizat existent;

eliminat

Or.pl

Justificare

Conform modificărilor de la articolul 19 alineatul (1).

Amendamentul 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b 

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) pentru cel puțin una dintre 
caracteristicile esențiale ale produsului 
respectiv, metoda de evaluare prevăzută în 
standardul armonizat nu este adecvată; or

eliminat

Or.pl
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Justificare

Conform modificărilor de la articolul 19 alineatul (1).

Amendamentul 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c 

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) standardul armonizat nu prevede nicio 
metodă de evaluare în ceea ce privește cel 
puțin o caracteristică esențială a 
produsului respectiv.

eliminat

Or.pl

Justificare

Conform modificărilor de la articolul 19 alineatul (1).

Amendamentul 136
Hans-Peter Mayer

Poziția Consiliului
Articolul 19 – alineatul 3 

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 60 pentru a 
modifica anexa II și a stabili norme de 
procedură suplimentare pentru 
elaborarea și adoptarea unui document 
european de evaluare.

eliminat

Or.de

Justificare

Posibilitatea adoptării de noi reguli procedurale în cadrul procedurii comitologiei merge 
prea departe. Inclusiv prima parte a frazei oferă prea mult spațiu de manevră în acest sens. 
Anexa II stabilește reguli clare cu privire la elaborarea documentului european de evaluare . 
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Acestea nu trebuie extinse, nici completate. În caz contrar sunt implicate caracteristici 
esențiale.

Amendamentul 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(1a) Evaluarea tehnică europeană (ETE) 
este emisă pentru produse inovative de 
construcție.

Or.pl

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul corespunzător articolului 2, ce introduce o definiție 
a „produsului inovativ”.

Amendamentul 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 26 – alineatul 1b (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(1b) Dacă evaluarea europeană tehnică 
nu este înlocuită cu un standard 
armonizat, iar producătorul produsului de 
construcții nu operează modificări 
substanțiale care să schimbe 
caracteristicile sale esențiale, evaluarea 
europeană tehnică se extinde automat și 
este valabilă până la publicarea unui 
standard armonizat sau până când 
producătorul operează schimbări 
substanțiale în natura produsului și se 
aplică o nouă ETE.

Or.pl
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Justificare

Nu există niciun motiv pentru expirarea ETE, dacă nu se aduc schimbări produsului, 
obligând astfel producătorul să urmeze din nou aceeași procedură, crescând astfel costurile 
obținerii unei ETE. Această modificare va accelera instituirea unui standard armonizat.

Amendamentul 139
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Articolul 26 – alineatul 3a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) Perioada de valabilitate a unei 
evaluări tehnice europene este limitată la 
cinci ani. După aceea, fabricantul poate 
să se adreseze organizației OET în 
conformitate cu articolul 31 alineatul (1) 
în vederea prelungirii evaluării tehnice 
europene. Organizația OET evaluează 
conformitatea evaluării tehnice europene 
cu documentul de evaluare european.

Or.en

Amendamentul 140
Eija-Riitta Korhola

Poziția Consiliului
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul în care aceste condiții nu sunt 
stabilite de Comisie, ele pot fi stabilite în 
standarde armonizate de organismele 
europene de standardizare, pe baza unui 
mandat revizuit.

eliminat

Or.en

Justificare

Practica curentă prin care Comisia ia decizii netestate privind clasificarea fără testare 
suplimentară funcționează în mod adecvat. Dacă s-ar acorda asemenea competențe 
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decizionale organismelor de standardizare pe baza unui mandat, este foarte probabil ca 
comitetele tehnice să înceapă să concureze între ele în ceea ce privește măsura în care ar 
putea fi extinsă practica netestării.

Amendamentul 141
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Articolul 31 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera fa (nouă) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(fa) face uz de grupuri de lucru ce 
reprezintă toate părțile interesate pentru 
a-și îndeplini sarcinile.

Or.en

Amendamentul 142
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 36 

Poziția Consiliului Amendamentul

Utilizarea documentației tehnice specifice Utilizarea procedurilor simplificate

Or.en

Justificare

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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Amendamentul 143
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 36 – alineatul 1 – partea introductivă 

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Când stabilește produsul-tip, 
fabricantul poate înlocui încercarea de tip 
sau calcularea de tip printr-o 
documentație tehnică specifică care 
demonstrează că:

eliminat

Or.en

Justificare

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.

Amendamentul 144
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 36 – alineatul 1 – litera a 

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) pentru una sau mai multe dintre 
caracteristicile esențiale ale produsului 
pentru construcții pe care fabricantul îl 
introduce pe piață, se consideră că produsul 
atinge un anumit nivel sau clasă de 
performanță fără încercare ori calculare sau 
fără încercare ori calculare suplimentare, în 
conformitate cu condițiile menționate în 
specificațiile tehnice armonizate relevante 

(a) în conformitate cu condițiile 
menționate în specificațiile tehnice 
armonizate relevante sau într-o decizie a 
Comisiei, pentru una sau mai multe dintre 
caracteristicile esențiale ale produsului 
pentru construcții pe care fabricantul îl 
introduce pe piață, fabricantul poate 
declara că se consideră că produsul atinge 
un anumit nivel sau clasă de performanță 
fără încercare ori calculare sau fără 
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sau într-o decizie a Comisiei; încercare ori calculare suplimentare. 
Îndeplinirea condițiilor respective se 
documentează în mod corespunzător;

Or.en

Justificare

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.

Amendamentul 145
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 36 – alineatul 1 – litera b 

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) produsul pentru construcții care face 
obiectul unui standard armonizat și pe care 
fabricantul îl introduce pe piață corespunde 
produsului-tip al altui produs pentru 
construcții, fabricat de un alt fabricant și 
încercat deja în conformitate cu standardul 
armonizat relevant. Când aceste condiții 
sunt îndeplinite, fabricantul este îndreptățit 
să declare performanța corespunzătoare 
tuturor sau unora din rezultatele încercării 
acestui alt produs. Fabricantul poate utiliza 
rezultatele încercării obținute de un alt 
fabricant doar după ce a obținut o 
autorizație de la acel fabricant, care este în 
continuare responsabil de acuratețea, 
fiabilitatea și consecvența rezultatelor 
încercării respective; sau

(b) dacă produsul pentru construcții care 
face obiectul unui standard armonizat și pe 
care fabricantul îl introduce pe piață 
corespunde produsului-tip al altui produs 
pentru construcții, fabricat de un alt 
fabricant și încercat deja în conformitate cu 
standardul armonizat relevant, fabricantul 
este îndreptățit să declare performanța 
corespunzătoare tuturor sau unora dintre
rezultatele încercării acestui alt produs.
Îndeplinirea condițiilor respective se 
documentează în mod corespunzător.
Fabricantul poate utiliza rezultatele 
încercării obținute de un alt fabricant doar 
după ce a obținut o autorizație de la acel 
fabricant, care este în continuare 
responsabil de acuratețea, fiabilitatea și 
consecvența rezultatelor încercării 
respective; sau
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Or.en

Justificare

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.

Amendamentul 146
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 36 – alineatul 1 – litera c 

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) produsul pentru construcții care face 
obiectul unei specificații tehnice 
armonizate și pe care fabricantul îl 
introduce pe piață este un sistem fabricat 
din componente, pe care fabricantul îl 
asamblează în mod corespunzător, conform 
unor instrucțiuni precise date de furnizorul 
unui astfel de sistem sau al componentelor 
acestuia, care a încercat deja una sau 
câteva dintre caracteristicile esențiale ale 
sistemului sau ale componentei respective, 
în conformitate cu specificația tehnică 
armonizată relevantă. Când aceste condiții 
sunt îndeplinite, fabricantul este îndreptățit 
să declare performanța corespunzătoare 
tuturor sau unora dintre rezultatele 
încercării sistemului sau a componentei 
care i s-au furnizat. Fabricantul poate 
utiliza rezultatele încercării obținute de un 
alt fabricant sau furnizor de sistem doar 
după ce a obținut o autorizație de la 
respectivul fabricant sau furnizor de 
sistem, care este în continuare responsabil 
de acuratețea, fiabilitatea și stabilitatea 

(c) dacă produsul pentru construcții care 
face obiectul unei specificații tehnice 
armonizate și pe care fabricantul îl 
introduce pe piață este un sistem fabricat 
din componente, pe care fabricantul îl 
asamblează în mod corespunzător, conform 
unor instrucțiuni precise date de furnizorul 
unui astfel de sistem sau al componentelor 
acestuia, care a încercat deja una sau 
câteva dintre caracteristicile esențiale ale 
sistemului sau ale componentei respective, 
în conformitate cu specificația tehnică 
armonizată relevantă, fabricantul este 
îndreptățit să declare performanța 
corespunzătoare tuturor sau unora dintre 
rezultatele încercării sistemului sau a 
componentei care i s-au furnizat.
Îndeplinirea condițiilor respective se 
documentează în mod corespunzător.
Fabricantul poate utiliza rezultatele 
încercării obținute de un alt fabricant sau 
furnizor de sistem doar după ce a obținut o 
autorizație de la respectivul fabricant sau 
furnizor de sistem, care este în continuare 
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rezultatelor încercării respective. responsabil de acuratețea, fiabilitatea și 
stabilitatea rezultatelor încercării 
respective.

Or.en

Justificare

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.

Amendamentul 147
Andreas Schwab

Poziția Consiliului
Articolul 36 – alineatul 1 – litera c 

Poziția Consiliului Amendamentul

c) produsul pentru construcții care face 
obiectul unei specificații tehnice
armonizate și pe care fabricantul îl 
introduce pe piață este un sistem fabricat 
din componente, pe care fabricantul îl 
asamblează în mod corespunzător, conform 
unor instrucțiuni precise date de furnizorul 
unui astfel de sistem sau al componentelor 
acestuia, care a încercat deja una sau 
câteva dintre caracteristicile esențiale ale 
sistemului sau ale componentei respective, 
în conformitate cu specificația tehnică
armonizată relevantă. Când aceste condiții 
sunt îndeplinite, fabricantul este îndreptățit 
să declare performanța corespunzătoare 
tuturor sau unora dintre rezultatele 
încercării sistemului sau a componentei 
care i s-au furnizat. Fabricantul poate 
utiliza rezultatele încercării obținute de un 

c) produsul pentru construcții care face 
obiectul unei norme armonizate și pe care 
fabricantul îl introduce pe piață este un 
sistem fabricat din componente, pe care 
fabricantul îl asamblează în mod 
corespunzător, conform unor instrucțiuni 
precise date de furnizorul unui astfel de 
sistem sau al componentelor acestuia, care 
a încercat deja una sau câteva dintre 
caracteristicile esențiale ale sistemului sau 
ale componentei respective, în 
conformitate cu norma armonizată 
relevantă. Când aceste condiții sunt 
îndeplinite, fabricantul este îndreptățit să 
declare performanța corespunzătoare 
tuturor sau unora dintre rezultatele 
încercării sistemului sau a componentei 
care i s-au furnizat. Fabricantul poate 
utiliza rezultatele încercării obținute de un 
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alt fabricant sau furnizor de sistem doar 
după ce a obținut o autorizație de la 
respectivul fabricant sau furnizor de 
sistem, care este în continuare responsabil 
de acuratețea, fiabilitatea și stabilitatea 
rezultatelor încercării respective.

alt fabricant sau furnizor de sistem doar 
după ce a obținut o autorizație de la 
respectivul fabricant sau furnizor de 
sistem, care este în continuare responsabil 
de acuratețea, fiabilitatea și stabilitatea 
rezultatelor încercării respective.

Or.de

Amendamentul 148
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Articolul 36 – alineatul 1 – litera c 

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) produsul pentru construcții care face 
obiectul unei specificații tehnice 
armonizate și pe care fabricantul îl 
introduce pe piață este un sistem fabricat 
din componente, pe care fabricantul îl 
asamblează în mod corespunzător, conform 
unor instrucțiuni precise date de furnizorul 
unui astfel de sistem sau al componentelor 
acestuia, care a încercat deja una sau 
câteva dintre caracteristicile esențiale ale 
sistemului sau ale componentei respective, 
în conformitate cu specificația tehnică 
armonizată relevantă. Când aceste condiții 
sunt îndeplinite, fabricantul este îndreptățit 
să declare performanța corespunzătoare 
tuturor sau unora dintre rezultatele 
încercării sistemului sau a componentei 
care i s-au furnizat. Fabricantul poate 
utiliza rezultatele încercării obținute de un 
alt fabricant sau furnizor de sistem doar 
după ce a obținut o autorizație de la 
respectivul fabricant sau furnizor de 
sistem, care este în continuare responsabil 
de acuratețea, fiabilitatea și stabilitatea 
rezultatelor încercării respective.

(c) produsul pentru construcții care face 
obiectul unui standard armonizat și pe 
care fabricantul îl introduce pe piață este 
un sistem fabricat din componente, pe care 
fabricantul îl asamblează în mod 
corespunzător, conform unor instrucțiuni 
precise date de furnizorul unui astfel de 
sistem sau al componentelor acestuia, care 
a încercat deja una sau câteva dintre 
caracteristicile esențiale ale sistemului sau 
ale componentei respective, în 
conformitate cu specificația tehnică 
armonizată relevantă. Când aceste condiții 
sunt îndeplinite, fabricantul este îndreptățit 
să declare performanța corespunzătoare 
tuturor sau unora dintre rezultatele 
încercării sistemului sau a componentei 
care i s-au furnizat. Fabricantul poate 
utiliza rezultatele încercării obținute de un 
alt fabricant sau furnizor de sistem doar 
după ce a obținut o autorizație de la 
respectivul fabricant sau furnizor de 
sistem, care este în continuare responsabil 
de acuratețea, fiabilitatea și stabilitatea 
rezultatelor încercării respective.

Or.en
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Amendamentul 149
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 36 – alineatul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Dacă produsul pentru construcții 
menționat la alineatul (1) aparține unei 
familii de produse pentru construcții pentru 
care sistemul aplicabil de evaluare și 
verificare a constanței performanței este 
reprezentat de sistemul 1+ sau 1, astfel 
cum este prevăzut în anexa V, 
documentația tehnică specifică este 
verificată de un organism notificat de 
certificare a produselor, astfel cum se 
menționează în anexa V.

(2) Dacă produsul pentru construcții 
menționat la alineatul (1) aparține unei 
familii de produse pentru construcții pentru 
care sistemul aplicabil de evaluare și 
verificare a constanței performanței este 
reprezentat de sistemul 1+ sau 1, astfel 
cum este prevăzut în anexa V, 
documentația menționată la alineatul (1)
este verificată de un organism notificat de 
certificare a produselor, astfel cum se 
menționează în anexa V.

Or.en

Justificare

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.

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

Poziția Consiliului
Articolul 37 

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 37
Utilizarea unor proceduri simplificate de 

către microîntreprinderi
eliminat
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Microîntreprinderile care fabrică produse 
pentru construcții care fac obiectul unui 
standard armonizat pot înlocui 
determinarea produsului-tip pe baza 
încercării de tip pentru sistemele 
aplicabile 3 și 4, astfel cum se prezintă în 
anexa V, prin metode diferite de cele 
cuprinse în standardul armonizat 
aplicabil. Respectivii fabricanți pot de 
asemenea trata produsele pentru 
construcții cărora li se aplică sistemul 3 în 
conformitate cu dispozițiile pentru 
sistemul 4. Atunci când un fabricant 
utilizează respectivele proceduri 
simplificate, acesta trebuie să demonstreze 
conformitatea produsului pentru 
construcții cu cerințele aplicabile prin 
intermediul unei documentații tehnice 
specifice.

Or.de

Justificare

Eliminarea propusă vizează asigurarea unor condiții egale de concurență și evitarea 
riscurilor la adresa siguranței. Produsele acoperite de prezenta reglementare nu sunt 
echivalente cu produsele prevăzute la art. 3-6 și rezultatul ar putea fi denaturarea 
concurenței și respectiv construcții nesigure și probleme în supravegherea pieței. Necesitățile 
microîntreprinderilor sunt avute suficient în vedere în articolul 5.

Amendamentul 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Articolul 37 – alineatul 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

Microîntreprinderile care fabrică produse 
pentru construcții care fac obiectul unui 
standard armonizat pot înlocui 
determinarea produsului-tip pe baza 
încercării de tip pentru sistemele 
aplicabile 3 și 4, astfel cum se prezintă în 
anexa V, prin metode diferite de cele 
cuprinse în standardul armonizat 

eliminat
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aplicabil. Respectivii fabricanți pot de 
asemenea trata produsele pentru 
construcții cărora li se aplică sistemul 3 în 
conformitate cu dispozițiile pentru 
sistemul 4. Atunci când un fabricant 
utilizează respectivele proceduri 
simplificate, acesta trebuie să demonstreze 
conformitatea produsului pentru 
construcții cu cerințele aplicabile prin 
intermediul unei documentații tehnice 
specifice.

Or.pl

Amendamentul 152
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 37 – alineatul 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

Microîntreprinderile care fabrică produse 
pentru construcții care fac obiectul unui 
standard armonizat pot înlocui 
determinarea produsului-tip pe baza 
încercării de tip pentru sistemele aplicabile 
3 și 4, astfel cum se prezintă în anexa V, 
prin metode diferite de cele cuprinse în 
standardul armonizat aplicabil. Respectivii 
fabricanți pot de asemenea trata produsele 
pentru construcții cărora li se aplică 
sistemul 3 în conformitate cu dispozițiile 
pentru sistemul 4. Atunci când un fabricant 
utilizează respectivele proceduri 
simplificate, acesta trebuie să demonstreze 
conformitatea produsului pentru construcții 
cu cerințele aplicabile prin intermediul unei 
documentații tehnice specifice.

Microîntreprinderile care fabrică produse 
pentru construcții care fac obiectul unui 
standard armonizat pot înlocui 
determinarea produsului-tip pe baza 
încercării de tip pentru sistemele aplicabile 
3 și 4, astfel cum se prezintă în anexa V, 
prin metode diferite de cele cuprinse în 
standardul armonizat aplicabil și conform 
condițiilor prevăzute. Respectivii 
fabricanți pot de asemenea trata produsele 
pentru construcții cărora li se aplică 
sistemul 3 în conformitate cu dispozițiile 
pentru sistemul 4. Atunci când un fabricant 
utilizează respectivele proceduri 
simplificate, acesta trebuie să demonstreze 
conformitatea produsului pentru construcții 
cu cerințele aplicabile prin intermediul unei 
documentații tehnice specifice și 
demonstrează echivalența procedurilor 
aplicate față de cele prevăzute în 
specificațiile tehnice armonizate.

Or.de
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Justificare

În poziția sa cu privire la poziția comună a Consiliului, Comisia a subliniat în mod just o 
anumită incoerență în formularea prevederilor cu privire la documentația tehnică specifică. 
Prezentul amendament vizează eliminarea acestei incoerențe și asigurarea faptului că 
produsele declarate cu ajutorul documentației tehnice specifice sunt echivalente cu alte 
produse ce poartă marcajul CE.

Amendamentul 153
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 37 – alineatul 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

Microîntreprinderile care fabrică produse 
pentru construcții care fac obiectul unui 
standard armonizat pot înlocui 
determinarea produsului-tip pe baza 
încercării de tip pentru sistemele aplicabile 
3 și 4, astfel cum se prezintă în anexa V, 
prin metode diferite de cele cuprinse în 
standardul armonizat aplicabil. Respectivii 
fabricanți pot de asemenea trata produsele 
pentru construcții cărora li se aplică 
sistemul 3 în conformitate cu dispozițiile 
pentru sistemul 4. Atunci când un fabricant 
utilizează respectivele proceduri 
simplificate, acesta trebuie să demonstreze 
conformitatea produsului pentru construcții 
cu cerințele aplicabile prin intermediul unei 
documentații tehnice specifice.

Microîntreprinderile care fabrică produse 
pentru construcții care fac obiectul unui 
standard armonizat pot înlocui 
determinarea produsului-tip pe baza 
încercării de tip pentru sistemele aplicabile 
3 și 4, astfel cum se prezintă în anexa V, 
prin metode diferite de cele cuprinse în 
standardul armonizat aplicabil. Respectivii 
fabricanți pot de asemenea trata produsele 
pentru construcții cărora li se aplică 
sistemul 3 în conformitate cu dispozițiile 
pentru sistemul 4. Atunci când un fabricant 
utilizează respectivele proceduri 
simplificate, acesta trebuie să demonstreze
îndeplinirea condițiilor în cauză și
conformitatea produsului pentru construcții 
cu cerințele aplicabile prin intermediul unei 
documentații adecvate.

Or.en

Justificare

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. 
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2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

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

Poziția Consiliului
Articolul 38 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Pentru produsele pentru construcții 
reglementate de un standard armonizat și 
care sunt fabricate în mod individual sau 
la comandă, care nu sunt realizate într-un 
proces de producție în serie, ca răspuns la 
o comandă specifică și care sunt instalate 
într-o singură construcție identificată, 
partea de evaluare a performanței din 
sistemul aplicabil, astfel cum este 
prevăzut în anexa V, poate fi înlocuită de 
fabricant cu documentația tehnică 
specifică, care demonstrează respectarea 
de către produsul respectiv a cerințelor 
aplicabile.

eliminat

Or.de

Justificare

Eliminarea propusă vizează clarificarea includerii IMM-urilor în domeniul de aplicare a 
regulamentului și evitarea denaturării concurenței. Conținutul prevederii este deja inclus la 
articolul 5, cu singura deosebire că produsele de la articolul 5 nu au marcajul CE. 
Regulamentul prevede aici o dispoziție ce contravine practicilor actuale și care ca impune o 
sarcină excesivă din punct de vedere birocratic, financiar și profesional, fără vreun beneficiu 
pentru siguranță.

Amendamentul 155
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 38 – alineatul 1 
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Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Pentru produsele pentru construcții 
reglementate de un standard armonizat și 
care sunt fabricate în mod individual sau la 
comandă, care nu sunt realizate într-un 
proces de producție în serie, ca răspuns la o 
comandă specifică și care sunt instalate 
într-o singură construcție identificată, 
partea de evaluare a performanței din 
sistemul aplicabil, astfel cum este prevăzut 
în anexa V, poate fi înlocuită de fabricant 
cu documentația tehnică specifică, care 
demonstrează respectarea de către produsul 
respectiv a cerințelor aplicabile.

(1) Pentru produsele pentru construcții 
reglementate de un standard armonizat și 
care sunt fabricate în mod individual sau la 
comandă, care nu sunt realizate într-un 
proces de producție în serie, ca răspuns la o 
comandă specifică și care sunt instalate 
într-o singură construcție identificată, 
partea de evaluare a performanței din 
sistemul aplicabil, astfel cum este prevăzut 
în anexa V, poate fi înlocuită de fabricant 
cu documentația tehnică specifică, care 
demonstrează respectarea de către produsul 
respectiv a cerințelor aplicabile, precum și 
echivalența procedurilor utilizate cu cele 
prevăzute în specificațiile tehnice 
armonizate.

Or.de

Justificare

În poziția sa cu privire la poziția comună a Consiliului, Comisia a subliniat în mod just o 
anumită incoerență în formularea prevederilor cu privire la documentația tehnică specifică. 
Prezentul amendament vizează eliminarea acestei incoerențe și asigurarea faptului că 
produsele declarate cu ajutorul documentației tehnice specifice sunt echivalente cu alte 
produse ce poartă marcajul CE.

Amendamentul 156
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 38 – alineatul 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Pentru produsele pentru construcții 
reglementate de un standard armonizat și 
care sunt fabricate în mod individual sau la 
comandă, care nu sunt realizate într-un 
proces de producție în serie, ca răspuns la o 
comandă specifică și care sunt instalate 
într-o singură construcție identificată, 
partea de evaluare a performanței din 

(1) Pentru produsele pentru construcții 
reglementate de un standard armonizat și 
care sunt fabricate în mod individual sau la 
comandă, care nu sunt realizate într-un 
proces de producție în serie, ca răspuns la o 
comandă specifică și care sunt instalate 
într-o singură construcție identificată, 
partea de evaluare a performanței din 
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sistemul aplicabil, astfel cum este prevăzut 
în anexa V, poate fi înlocuită de fabricant 
cu documentația tehnică specifică, care 
demonstrează respectarea de către produsul 
respectiv a cerințelor aplicabile.

sistemul aplicabil, astfel cum este prevăzut 
în anexa V, poate fi înlocuită de fabricant 
cu documentația adecvată, care 
demonstrează îndeplinirea condițiilor în 
cauză și respectarea de către produsul 
respectiv a cerințelor aplicabile.

Or.en

Justificare

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.

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

Poziția Consiliului
Articolul 38 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Dacă produsul pentru construcții 
menționat la alineatul (1) aparține unei 
familii de produse pentru construcții 
pentru care sistemul aplicabil de evaluare 
și verificare a constanței performanței 
este reprezentat de sistemul 1+ sau 1, 
astfel cum este prevăzut în anexa V, 
documentația tehnică specifică este 
verificată de un organism notificat de 
certificare a produselor, astfel cum se 
menționează în anexa V.

eliminat

Or.de
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Justificare

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

Amendamentul 158
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 38 – alineatul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Dacă produsul pentru construcții 
menționat la alineatul (1) aparține unei 
familii de produse pentru construcții pentru 
care sistemul aplicabil de evaluare și 
verificare a constanței performanței este 
reprezentat de sistemul 1+ sau 1, astfel 
cum este prevăzut în anexa V, 
documentația tehnică specifică este 
verificată de un organism notificat de 
certificare a produselor, astfel cum se 
menționează în anexa V.

(2) Dacă produsul pentru construcții 
menționat la alineatul (1) aparține unei 
familii de produse pentru construcții pentru 
care sistemul aplicabil de evaluare și 
verificare a constanței performanței este 
reprezentat de sistemul 1+ sau 1, astfel 
cum este prevăzut în anexa V, 
documentația menționată la alineatul (1)
este verificată de un organism notificat de 
certificare a produselor, astfel cum se 
menționează în anexa V.

Or.en

Justificare

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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Amendamentul 159
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru 
au acționat în temeiul articolului 20 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în 
cazul în care au motive suficiente să creadă 
că un produs pentru construcții
reglementat de un standard armonizat sau 
pentru care a fost eliberată o evaluare 
tehnică europeană nu atinge performanța 
declarată și prezintă un risc pentru 
îndeplinirea cerințelor fundamentale 
aplicabile construcțiilor care se află sub 
incidența prezentului regulament, ele fac o 
evaluare cu privire la produsul în cauză pe 
baza cerințelor aferente stabilite în 
prezentul regulament. Operatorii 
economici relevanți cooperează cu 
autoritățile de supraveghere a pieței, în 
funcție de necesități.

În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru 
au acționat în temeiul articolului 20 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în 
cazul în care au motive suficiente să creadă 
că un produs pentru construcții nu atinge 
performanța declarată și/sau prezintă un 
risc pentru îndeplinirea cerințelor 
fundamentale aplicabile construcțiilor care 
se află sub incidența prezentului 
regulament, ele fac o evaluare cu privire la 
produsul în cauză pe baza cerințelor 
aferente stabilite în prezentul regulament. 
Operatorii economici relevanți cooperează 
cu autoritățile de supraveghere a pieței, în 
funcție de necesități.

Or.en

Justificare

În ceea ce privește produsele pentru construcții importate din țări terțe, ar fi foarte util ca 
supravegherea pieței să aibă un domeniu cât mai larg pentru a garanta că anumite produse 
pentru construcții nu sunt lăsate în afara acestuia doar pentru că produsele respective nu au 
un marcaj CE.

Amendamentul 160
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 56 – alineatul 5 – litera a 

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) neîndeplinirea de către produs a 
performanței declarate și/sau a cerințelor 

(a) neîndeplinirea de către produs a
performanței declarate și/sau a cerințelor 
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referitoare la satisfacerea cerințelor 
fundamentale aplicabile construcțiilor, 
stabilite în prezentul regulament;

referitoare la sănătatea sau siguranța 
persoanelor sau la alte aspecte privind 
protecția interesului public, stabilite în 
prezentul regulament;

Or.en

Justificare

Responsabilitatea legată de monitorizarea îndeplinirii cerințelor pentru construcții revine 
sistemului statelor membre de evaluare a construcțiilor finalizate și nu ține de supravegherea 
pieței. Obiectul supravegherii pieței ar trebui să îl constituie sănătatea sau siguranța 
persoanelor sau aspecte privind protecția interesului public.

Amendamentul 161
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 56 – alineatul 5 – litera b 

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) deficiențe ale specificațiilor tehnice 
armonizate sau ale documentației tehnice 
specifice.

(b) deficiențe ale specificațiilor tehnice 
armonizate.

Or.en

Justificare

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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Amendamentul 162
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Articolul 57 – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul în care măsura națională este 
considerată justificată, iar neconformitatea 
produsului pentru construcții este atribuită 
unor deficiențe ale documentului european 
de evaluare sau ale documentației tehnice 
specifice, astfel cum este menționat la 
articolul 56 alineatul (5) litera (b), Comisia 
sesizează comitetul permanent pentru 
construcții și adoptă măsurile adecvate în 
consecință.

În cazul în care măsura națională este 
considerată justificată, iar neconformitatea 
produsului pentru construcții este atribuită 
unor deficiențe ale documentului european 
de evaluare, astfel cum este menționat la 
articolul 56 alineatul (5) litera (b), Comisia 
sesizează comitetul permanent pentru 
construcții și adoptă măsurile adecvate în 
consecință.

Or.en

Justificare

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.

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

Poziția Consiliului
Articolul 60 – alineatul 1 – partea introductivă 

Poziția Consiliului Amendamentul

În scopul realizării obiectivelor prezentului 
regulament, în special înlăturarea și 
evitarea restricțiilor privind punerea la 
dispoziție pe piață a produselor pentru 
construcții, următoarele aspecte sunt 

În scopul realizării obiectivelor prezentului 
regulament, în special înlăturarea și 
evitarea restricțiilor privind punerea la 
dispoziție pe piață a produselor pentru 
construcții, următoarele aspecte sunt 
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delegate Comisiei în conformitate cu 
articolul 61 și în condițiile prevăzute la 
articolele 62 și 63:

delegate Comisiei în conformitate cu 
articolul 61 și în condițiile prevăzute la 
articolele 62 și 63, și vor fi tratate de către 
Comisie după consultarea comisiei, 
conform articolului 64:

Or.de

Justificare

Amendamentul vizează implicarea tuturor actorilor relevanți, în vederea îmbunătățirii 
practicabilității. Comisia trebuie să-și respecte angajamentul și să consulte comisia 
permanentă, întrucât nu pot fi prevăzute rezultate corecte și adecvate fără implicarea statelor 
membre, a organizațiilor normative, a organizației organismelor de evaluare tehnică și a 
sindicatelor.

Amendamentul 164
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Articolul 60 – alineatul 1 – partea introductivă 

Poziția Consiliului Amendamentul

În scopul realizării obiectivelor prezentului 
regulament, în special înlăturarea și 
evitarea restricțiilor privind punerea la 
dispoziție pe piață a produselor pentru 
construcții, următoarele aspecte sunt 
delegate Comisiei în conformitate cu 
articolul 61 și în condițiile prevăzute la 
articolele 62 și 63:

În scopul realizării obiectivelor prezentului 
regulament, în special înlăturarea și 
evitarea restricțiilor privind punerea la 
dispoziție pe piață a produselor pentru 
construcții, următoarele aspecte sunt 
delegate Comisiei în conformitate cu 
articolul 61 și în condițiile prevăzute la 
articolele 62 și 63, după consultarea 
comitetului în conformitate cu articolul 
64:

Or.en

Amendamentul 165
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a 
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Poziția Consiliului Amendamentul

(a) stabilirea, după caz, a caracteristicilor 
esențiale sau a nivelurilor-prag în cadrul 
anumitor familii de produse pentru 
construcții, în legătură cu care, în 
conformitate cu articolele 3-6, fabricantul 
trebuie să declare, în funcție de utilizarea 
preconizată a acestora, pe niveluri sau 
clase, sau într-o descriere, performanța 
produsului fabricantului în momentul în 
care acesta este introdus pe piață;

(a) stabilirea caracteristicilor esențiale sau 
a nivelurilor-prag în cadrul anumitor 
familii de produse pentru construcții, în 
legătură cu care, în conformitate cu 
articolele 3-6, fabricantul trebuie să 
declare, în funcție de utilizarea preconizată 
a acestora, pe niveluri sau clase, sau într-o 
descriere, performanța produsului 
fabricantului în momentul în care acesta 
este introdus pe piață;

Or.en

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

Poziția Consiliului
Anexa I – alineatul 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

Construcțiile, atât în ansamblu cât și în 
părțile lor separate, trebuie să corespundă 
utilizării propuse. În condițiile unei 
întrețineri normale, construcțiile trebuie să 
îndeplinească aceste cerințe fundamentale 
aplicabile construcțiilor pe o durată de 
utilizare rezonabilă din punct de vedere 
economic.

Construcțiile, atât în ansamblu cât și în 
părțile lor separate, trebuie să corespundă 
utilizării propuse. În condițiile unei 
întrețineri normale, construcțiile trebuie să 
îndeplinească aceste cerințe fundamentale 
aplicabile construcțiilor pe o durată de 
utilizare rezonabilă din punct de vedere 
economic. Caracteristicile esențiale ale 
produsului și metodele și criteriile pentru 
evaluarea performanțelor produsului în 
ceea ce privește cerințele fundamentale 
prevăzute în prezenta anexă sunt 
prevăzute în specificațiile tehnice.
Pe cât posibil, vor fi folosite reglementări 
europene armonizate („Eurocodes”) 
pentru a se asigura astfel respectarea 
cerințelor fundamentale.

Or.de

Justificare

Propunerea Consiliului realizează doar parțial armonizarea. În absența unor reglementări 
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complet standardizate la nivel european cu privire la demonstrarea conformității așa cum se 
prevede în Anexa I, caracteristicile produsului și performanțele produsului necesare în acest 
sens trebuie în prezent obținute din reglementări naționale privind conformitatea. Prin 
urmare, producătorii de produse pentru construcții trebuie să țină seama de numeroși 
parametrii și caracteristici naționale diferite. De aceea, respectivele Eurocodes, deja 
existente, ar trebui să aibă un rol prevăzut în regulament.

Amendamentul 167
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Anexa I – partea 3 – paragraful 1 – litera d 

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) scurgerea de substanțe periculoase în 
apa freatică, apa marină sau în sol;

(d) scurgerea de substanțe periculoase în 
apa freatică, lacuri, râuri, apa marină sau 
în sol;

Or.en

Amendamentul 168
Eija-Riitta Korhola

Poziția Consiliului
Anexa I – partea 3 – paragraful 1 – litera d 

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) scurgerea de substanțe periculoase în 
apa freatică, apa marină sau în sol;

(d) scurgerea de substanțe periculoase în 
apa freatică, apa marină, lacuri, sisteme 
hidrografice sau în sol;

Or.en

Amendamentul 169
Andreas Schwab

Poziția Consiliului
Anexa I – partea 7 

Poziția Consiliului Amendamentul

7. Utilizare sustenabilă a resurselor 7. Utilizare sustenabilă a resurselor 



AM\835714RO.doc 73/79 PE450.931v01-00

RO

naturale naturale în construcții

Or.en

Justificare

Este important să se facă trimitere la construcții în titlu pentru a se evita neînțelegerile.

Amendamentul 170
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Anexa I – partea 7 

Poziția Consiliului Amendamentul

7. Utilizare sustenabilă a resurselor 
naturale

7. Utilizare sustenabilă a resurselor 
naturale în lucrările de construcții și cele 
publice

Or.en

Amendamentul 171
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Anexa I - partea 7 - paragraful 1 - partea introductivă 

Poziția Consiliului Amendamentul

Construcțiile trebuie astfel proiectate, 
executate și demolate încât utilizarea 
resurselor naturale să fie sustenabilă și să 
asigure următoarele:

Construcțiile trebuie astfel proiectate, 
executate și demolate încât utilizarea 
resurselor naturale să fie sustenabilă și, în 
special, să asigure următoarele:

Or.en

Amendamentul 172
Eija-Riitta Korhola

Poziția Consiliului
Anexa I - partea 7 - paragraful 1 - partea introductivă 
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Poziția Consiliului Amendamentul

Construcțiile trebuie astfel proiectate, 
executate și demolate încât utilizarea 
resurselor naturale să fie sustenabilă și să 
asigure următoarele:

Construcțiile trebuie astfel proiectate, 
executate și demolate încât utilizarea 
resurselor naturale să fie sustenabilă pe 
durata ciclului lor de viață și să asigure 
următoarele:

Or.en

Justificare

Sectorul construcțiilor consumă până la 50% din materiile prime utilizate în Europa și 
generează 40% din deșeurile produse în Europa. Pentru a ține seama de politica UE privind 
„utilizarea sustenabilă a resurselor naturale”, definită în Strategia tematică a UE pentru 
utilizarea sustenabilă a resurselor naturale (COM 2005/670), trebuie să se garanteze că 
declarațiile de mediu privind produsele pentru construcții includ informații relevante 
referitoare la obiectivul principal al UE cu privire la utilizarea sustenabilă a resurselor 
naturale pe durata ciclului lor de viață.

Amendamentul 173
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Anexa I – partea 7 – paragraful 1 - litera a 

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) reciclabilitatea construcțiilor, a 
materialelor și părților componente, după 
demolare;

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea 
construcțiilor, a materialelor și părților 
componente, după demolare;

Or.en

Amendamentul 174
Eija-Riitta Korhola

Poziția Consiliului
Anexa I – partea 7 – alineatul 1a (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

(1a) Informațiile de mediu privind 
produsele pentru construcții ar trebui să 
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includă, cel puțin, următoarele:
(a) utilizarea resurselor naturale (inclusiv 
distincția între materialele și energia 
neregenerabile și regenerabile);
(b) impactul asupra mediului rezultat; 
precum și
(c) deșeurile generate.

Or.en

Justificare

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

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

Poziția Consiliului
Anexa II – partea 5 – titlu 

Poziția Consiliului Amendamentul

5. Participarea Comisiei 5. Participarea Comisiei și a 
producătorului

Or.de

Justificare

Și producătorii trebuie să aibă dreptul să participe.
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Amendamentul 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Anexa II – partea 5 – paragraful 1 

Poziția Consiliului Amendamentul

Un reprezentant al Comisiei poate 
participa, în calitate de observator, la toate 
etapele de realizare a programului de lucru.

Un reprezentant al Comisiei și un 
reprezentant al producătorului pot
participa, în calitate de observator, la toate 
etapele de realizare a programului de lucru.

Or.de

Justificare

Și producătorii trebuie să aibă dreptul să participe.

Amendamentul 177
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Anexa II – partea 7 – paragraful 1 – litera c 

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) transmite o copie Comisiei. (c) transmite o copie Comisiei, după 
consultarea comitetului în conformitate 
cu articolul 64.

Or.en

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

Poziția Consiliului
Anexa II – partea 7 – paragraful 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul în care, în termen de cincisprezece 
zile lucrătoare de la primire, Comisia 
comunică organizației OET observațiile 
sale referitoare la proiectul de document 
european de evaluare, organizația OET

În cazul în care, în termen de cincisprezece 
zile lucrătoare de la primire, Comisia 
comunică organizației OET observațiile 
sale referitoare la copia de document 
european de evaluare, organizația OET
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modifică proiectul în consecință și trimite 
apoi fabricantului și Comisiei o copie a 
documentului european de evaluare
adoptat.

examinează observațiile și trimite apoi 
fabricantului și Comisiei o copie a 
documentului european de evaluare
modificat sau nu, după caz.

Or.de

Justificare

Formularea induce în eroare, întrucât proiectul a fost deja adoptat la litera (b) și ca atare nu 
mai poate fi vorba de un proiect. Printre altele, nu este acceptabilă în această formă influența 
pe care ar avea-o de câștigat Comisia, care în mod clar ar rezulta într-o modificare.

Amendamentul 179
Heide Rühle

Poziția Consiliului
Anexa II – partea 7 - paragraful 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul în care, în termen de cincisprezece 
zile lucrătoare de la primire, Comisia 
comunică organizației OET observațiile 
sale referitoare la proiectul de document 
european de evaluare, organizația OET
modifică proiectul în consecință și trimite 
apoi fabricantului și Comisiei o copie a 
documentului european de evaluare 
adoptat.

În cazul în care, în termen de cincisprezece 
zile lucrătoare de la primire, Comisia 
comunică organizației OET observațiile 
sale referitoare la proiectul de document 
european de evaluare, organizația OET
rediscută proiectul ținând seama de 
observațiile respective și trimite apoi 
fabricantului și Comisiei o copie a 
documentului european de evaluare 
adoptat.

Or.en

Amendamentul 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Poziția Consiliului
Anexa III – titlu

Poziția Consiliului Amendamentul

Declarație de performanță nr. ................... eliminat

Or.de
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Justificare

Nu este clar pentru ce ar fi necesar un alt număr față de codul de identificare menționat la 
punctul 1.

Amendamentul 181
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Anexa III – punctul 3 - litera a 

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) referința datată a standardului 
armonizat corespunzător și, dacă este 
relevant, numărul de referință al 
documentației tehnice specifice utilizate;

(a) referința datată a standardului 
armonizat corespunzător și, dacă este 
relevant, numărul de referință al 
documentației utilizate în scopurile 
menționate la articolele 36-38;

Or.en

Justificare

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.

Amendamentul 182
Mitro Repo

Poziția Consiliului
Anexa III – punctul 3 - paragraful 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

Atunci când s-a utilizat documentația 
tehnică specifică în temeiul articolului 37 
sau al articolului 38, cerințele pe care le 

Atunci când s-a utilizat articolul 37 sau
articolul 38, cerințele pe care le respectă 
produsul:
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respectă produsul:

Or.en

Justificare

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.

Amendamentul 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Poziția Consiliului
Anexa V – Articolul 1.1 – litera b – punctul iv 

Poziția Consiliului Amendamentul

(iv) încercării prin sondaj a unor 
eșantioane prelevate înaintea introducerii 
produsului pe piață.

(iv) unui acord cu producătorul privind 
testarea prin sondaj a unor eșantioane 
prelevate după ce produsul a fost introdus
pe piață.

Or.pl

Justificare

Testarea prin sondaj a unui produs înainte de introducerea sa pe piață nu are sens, întrucât 
în acest punct intervine testarea de omologare (care este mult mai detaliată decât cea prin 
sondaj) și, în plus, eșantioanele pentru o testare preliminară introducerii pe piață ar fi 
furnizate de producător, care fără îndoială va oferi produse ce respectă toate standardele de 
performanță declarate. Testarea prin sondaj ar trebui să se aplice unor produse deja 
existente pe piață.


