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Predlog spremembe 50
Cristian Silviu Buşoi

Stališče Sveta
Uvodna izjava 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

(5) Po potrebi se na podlagi določb za 
predvideno uporabo gradbenega proizvoda 
v državi članici, katerih namen je 
izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene 
objekte, določijo bistvene značilnosti, 
katerih lastnosti bi se morale navesti v 
izjavi.

(5) Po potrebi se na podlagi določb za 
predvideno uporabo ali vrste uporab
gradbenega proizvoda v državi članici, 
katerih namen je izpolnjevanje osnovnih 
zahtev za gradbene objekte, določijo 
bistvene značilnosti, katerih lastnosti bi se 
morale navesti v izjavi.

Or.en

Obrazložitev

Glede na pravila v tem sektorju in določbe v glavnem besedilu je treba v tem primeru omeniti 
tudi „vrste uporab“.

Predlog spremembe 51
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Stališče Sveta
Uvodna izjava 8 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(8a) Ta uredba ne bi smela veljati za 
dejavnosti gradbenih podjetij. Gradnja 
objektov je storitev in ne dajanje 
proizvodov na trg s strani proizvajalcev.
Med dejavnosti gradbenih podjetij v 
nekaterih primerih spadajo tudi posebne 
izdelave posameznih sestavnih delov 
gradbenega objekta, ki jih gradbeno 
podjetje vgradi v gradbeni objekt.

Or.de
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Obrazložitev

Z novo uredbo bi bilo treba dokončno uspešno opredeliti, da uredba ne velja za gradbena 
podjetja, ki posamezne gradbene dele izdelujejo na gradbišču ali izven njega. Uredba določa 
pogoje za dajanje gradbenih proizvodov na trg ali za njihovo razpoložljivost na trgu. Ne velja 
pa za vgradnjo gradbenih proizvodov.

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

Stališče Sveta
Uvodna izjava 15

Stališče Sveta Predlog spremembe

(15) Mejne vrednosti, ki jih določi 
Komisija v skladu s to uredbo, bi morale 
biti na splošno priznane vrednosti za 
zadevne gradbene proizvode, kar zadeva 
določbe v državah članicah.

(15) Mejne vrednosti za bistvene 
značilnosti zadevnih gradbenih 
proizvodov, ki jih določi Komisija v skladu 
s to uredbo, bi morale zagotavljati visoko 
raven varstva iz člena 114 PDEU.

Or.de

Obrazložitev

Mejne vrednosti se lahko določijo zaradi tehničnih ali regulativnih razlogov (glej uvodno 
izjavo 16). Če so določene zaradi regulativnih razlogov, je njihov namen varstvo javnega 
interesa iz člena 114, ki zadeva zdravje, varnost, varstvo okolja in varstvo potrošnikov. Zato 
se ne bi smele določati na podlagi splošnega pomena, temveč na podlagi cilja za visoko raven 
varstva, predvidenega v členu 114.

Predlog spremembe 53
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Uvodna izjava 24

Stališče Sveta Predlog spremembe

(24) Bilo bi koristno, če bi izjava o 
lastnostih vključevala tudi informacije o 
vsebovanih nevarnih snoveh, da bi 
izboljšali možnosti za trajnostno 
gradbeništvo in olajšali razvoj okolju 
prijaznih proizvodov. Ta uredba ne posega 

(24) Izjava o lastnostih bi lahko
vključevala tudi informacije o vsebovanih 
nevarnih snoveh, s čimer bi izboljšali 
možnosti za trajnostno gradbeništvo in 
olajšali razvoj okolju prijaznih proizvodov. 
Ta uredba ne posega v pravice in 
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v pravice in obveznosti, ki jih državam 
članicam nalagajo drugi instrumenti prava 
Unije, ki se lahko uporabljajo za nevarne 
snovi, zlasti Direktiva 98/8/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
1998 o dajanju biocidnih pripravkov v 
promet, Direktiva 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike, Uredba (ES) št. 
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH) in o ustanovitvi 
Evropske agencije za kemikalije, Direktiva 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih 
in Uredba (ES) 1272/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
2008 o razvrščanju, označevanju in 
pakiranju snovi ter zmesi.

obveznosti, ki jih državam članicam 
nalagajo drugi instrumenti prava Unije, ki 
se lahko uporabljajo za nevarne snovi, 
zlasti Direktiva 98/8/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
1998 o dajanju biocidnih pripravkov v 
promet, Direktiva 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike, Uredba (ES) št. 
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH) in o ustanovitvi 
Evropske agencije za kemikalije, Direktiva 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih 
in Uredba (ES) 1272/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
2008 o razvrščanju, označevanju in 
pakiranju snovi ter zmesi.

Or.en

Predlog spremembe 54
Heide Rühle

Stališče Sveta
Uvodna izjava 24 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(24a) Izjava o lastnostih je lahko 
oštevilčena v skladu z referenčno številko 
tipa proizvoda.

Or.en

Predlog spremembe 55
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Uvodna izjava 31
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(31) Oznaka CE bi morala biti edina 
oznaka skladnosti gradbenega proizvoda z 
navedenimi lastnostmi in veljavnimi 
zahtevami na podlagi usklajevalne 
zakonodaje Unije. Vendar se lahko 
uporabljajo tudi drugi znaki, če prispevajo 
k izboljšanju varstva uporabnikov 
gradbenih proizvodov in ne spadajo pod 
usklajevalno zakonodajo Unije.

(31) Oznaka CE bi morala biti edina 
oznaka skladnosti gradbenega proizvoda z 
navedenimi lastnostmi in veljavnimi 
zahtevami na podlagi usklajevalne 
zakonodaje Unije. Vendar se lahko 
uporabljajo tudi drugi znaki, če prispevajo 
k izboljšanju varstva uporabnikov 
gradbenih proizvodov in ne spadajo pod 
usklajevalno zakonodajo Unije. Ti drugi 
znaki ne morejo biti razlog za dodatno 
certificiranje za proizvode z oznako CE, iz 
katerih sestoji končni proizvod, ki naj bi 
imel dodatno prostovoljno oznako.

Or.en

Obrazložitev

Dodano pojasnilo je nujno, da se zagotovi prednost oznake CE pred drugimi oznakami.

Predlog spremembe 56
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Uvodna izjava 34

Stališče Sveta Predlog spremembe

(34) Proizvajalci lahko uporabijo 
poenostavljeni postopek prek 
dokumentacije v obliki po lastni presoji in 
pod pogoji iz ustreznega harmoniziranega 
standarda.

(34) Proizvajalci lahko uporabijo 
poenostavljeni postopek prek 
dokumentacije v obliki po lastni presoji in 
pod pogoji iz ustrezne harmonizirane 
tehnične specifikacije, kjer je to primerno.

Or.en

Obrazložitev

Poenostavljeni postopki (Poglavje VI) se nanašajo tako na harmonizirane tehnične 
specifikacije (gl. člen 36(1)(a) in (c)) kot na harmonizirane standarde (členi 36(1)(b), 37 in 
38). Poleg tega ni nujno, da vsi standardi vključujejo pogoje iz te uvodne izjave.
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Predlog spremembe 57
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Uvodna izjava 36 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(36a) Razlago pojma „neserijska 
proizvodnja“ za različne gradbene 
proizvode, ki jih zajema ta uredba, morajo 
opredeliti pristojni tehnični odbori 
Evropskega odbora za standardizacijo.

Or.en

Obrazložitev

Da bi preprečili zlorabe izvzetij iz obveznosti označevanja CE, kar bi privedlo do umetne 
delitve notranjega trga, je treba predvideti konkretne razlage opredelitve pojma „neserijska 
proizvodnja“. Glede na veliko raznolikost gradbenih proizvodov bi morali te razlagalne 
opredelitve določiti pristojni tehnični odbori Evropskega odbora za standardizacijo.

Predlog spremembe 58
Heide Rühle

Stališče Sveta
Uvodna izjava 36 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(36a) Razlago pojma „neserijska 
proizvodnja“ za različne gradbene 
proizvode, ki jih zajema ta uredba, morajo 
opredeliti tehnični odbori Evropskega 
odbora za standardizacijo.

Or.en

Predlog spremembe 59
Eija-Riitta Korhola

Stališče Sveta
Uvodna izjava 36 a (novo)



PE450.931v01-00 8/76 AM\835714SL.doc

SL

Stališče Sveta Predlog spremembe

(36a) Razlago pojma „neserijska 
proizvodnja“ za različne gradbene 
proizvode, ki jih zajema ta uredba, morajo 
opredeliti tehnični odbori Evropskega 
odbora za standardizacijo.

Or.en

Obrazložitev

Da bi preprečili zlorabe izvzetij iz obveznosti označevanja CE, kar bi privedlo do umetne 
delitve notranjega trga, je treba predvideti konkretne razlage opredelitve pojma „neserijska 
proizvodnja“. Glede na veliko raznolikost gradbenih proizvodov bi morali te razlagalne 
opredelitve določiti pristojni tehnični odbori Evropskega odbora za standardizacijo, ki lahko 
upoštevajo posebnosti različnih gradbenih proizvodov.

Predlog spremembe 60
Cristian Silviu Buşoi

Stališče Sveta
Uvodna izjava 37

Stališče Sveta Predlog spremembe

(37) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo 
v dobavni in distribucijski verigi, bi morali 
sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi 
zagotovijo, da dajejo na trg samo tiste 
gradbene proizvode ali omogočijo 
dostopnost na trgu samo tistih proizvodov, 
ki so v skladu s to uredbo, s čimer 
zagotovijo lastnosti gradbenih proizvodov 
in izpolnitev osnovnih zahtev za gradbene 
objekte. Zlasti uvozniki in distributerji 
gradbenih proizvodov bi morali biti 
seznanjeni z bistvenimi značilnostmi, za 
katere na trgu Unije obstajajo določbe, in 
posebnimi zahtevami držav članic glede 
osnovnih zahtev za objekte ter to znanje 
uporabiti pri trgovinskih poslih.

(37) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo 
v dobavni in distribucijski verigi, bi morali 
sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi 
zagotovijo, da dajejo na trg samo tiste 
gradbene proizvode ali omogočijo 
dostopnost na trgu samo tistih proizvodov, 
ki so v skladu s to uredbo, s čimer 
zagotovijo lastnosti gradbenih proizvodov 
in izpolnitev osnovnih zahtev za gradbene 
objekte. Zlasti uvozniki in distributerji 
gradbenih proizvodov bi morali biti 
seznanjeni z bistvenimi značilnostmi, za 
katere na trgu Unije obstajajo določbe, in 
posebnimi zahtevami držav članic glede 
osnovnih zahtev za objekte ter to znanje 
uporabiti pri trgovinskih poslih, da bi 
karseda zmanjšali pojavnost nehotenih 
neskladij gradbenih proizvodov z izjavami 
o njihovih lastnostih ter izgube 
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materialov.

Or.en

Obrazložitev

Ta določba napeljuje k preventivnim ukrepom na ravni gospodarskih subjektov, da bi kolikor 
je mogoče preprečili neskladja in ukrepe na ravni nadzora trga. Gospodarski subjekti se bodo 
kot odgovorne pravne osebe izognili vsakršnim izgubam pri tržnih transakcijah, kar bo zlasti 
malim in srednjim podjetjem pomagalo pri izpolnjevanju zahtev in zagotovilo cenovno 
primernost.

Predlog spremembe 61
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Uvodna izjava 46 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(46a) V zvezi s tem bi morala Komisija v 
ustreznem roku sprejeti delegirani akt, v 
katerem bi določila pogoje uporabe 
spletnih mest za posredovanje vsebine 
izjave o lastnostih. Do takrat naj se 
uporaba spletnih mest dovoli v skladu s 
sedanjo prakso.

Or.en

Obrazložitev

V številnih sektorjih se že uporablja možnost objave vsebine izjave o lastnostih na spletnem 
mestu. Če proizvajalci ne bi imeli te možnosti, bi morali vsakemu posameznemu prodanemu 
proizvodu priložiti dokument, kar bi povzročilo dodatno breme in stroške brez dodane 
vrednosti. Rok za sprejetje delegiranega akta bi bilo treba določiti v posvetovanju s 
Parlamentom.

Predlog spremembe 62
Heide Rühle

Stališče Sveta
Uvodna izjava 46 a (novo)
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(46a) V zvezi s tem bi morala Komisija do 
[datum] sprejeti delegirani akt, v katerem 
bi določila pogoje uporabe spletnih mest 
za posredovanje vsebine izjave o 
lastnostih. Do takrat naj se uporaba 
spletnih mest dovoli v skladu s sedanjo 
prakso.

Or.en

Predlog spremembe 63
Heide Rühle

Stališče Sveta
Uvodna izjava 49 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(49a) Materiale je treba po rušenju 
ohraniti v ciklu s ponovno uporabo ali 
recikliranjem, saj je to bistveno za 
izpolnjevanje podnebnih ciljev Unije, 
vsaka država članica pa bi morala 
pripraviti akcijski načrt, v katerem bo 
natančno opredelila, kako bo prispevala k 
spodbujanju ponovne uporabe ali 
recikliranja v gradbeništvu.

Or.en

Predlog spremembe 64
Eija-Riitta Korhola

Stališče Sveta
Uvodna izjava 50

Stališče Sveta Predlog spremembe

(50) Za oceno trajnostne uporabe virov in 
učinkov gradbenih objektov na okolje bi 
bilo treba uporabljati okoljske proizvodne 
deklaracije ("Environmental Product 
Declarations – EPD"), kadar so te na voljo.

(50) Za oceno trajnostne uporabe naravnih
virov in učinkov gradbenih objektov na 
okolje bi bilo treba uporabljati evropske 
standardizirane okoljske proizvodne 
deklaracije ("Environmental Product 
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Declarations – EPD"), kadar so te na voljo.
Če želimo izpolniti glavni cilj sporočila 
Komisije z dne 21. decembra 2005 z 
naslovom „Tematska strategija o 
trajnostni rabi naravnih virov“, morajo 
biti v okoljskih proizvodnih deklaracijah 
navedene vsaj naslednje okoljske 
informacije:
– uporaba naravnih virov (med drugim 
ločeno za neobnovljive in obnovljive 
materiale in energijo);
– okoljski učinki; ter
– nastali odpadki.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 65
Heide Rühle

Stališče Sveta
Uvodna izjava 50 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(50a) Kadar je mogoče, bi bilo treba 
oblikovati usklajena evropska pravila za 
vrednotenje osnovnih zahtev v skladu s 
Prilogo I. Poleg tega bi morala Komisija v 
skladu s to uredbo pregledati obstoječe 
dokumente s pojasnili za osnovne zahteve 
iz točk 1 do 6 Priloge I. Treba bi bilo 
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pripraviti še dodaten dokument s 
podrobnimi pojasnili o osnovnih zahtevah 
iz točke 7 Priloge I, ki bi moral biti 
podlaga za podelitev mandatov 
Evropskemu odboru za standardizacijo.

Or.en

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

Stališče Sveta
Uvodna izjava 50 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(50 a) Po možnosti bi bilo treba določiti 
enotne evropske predpise za dokazovanje 
skladnosti z osnovnimi zahtevami iz 
Priloge I.

Or.de

Obrazložitev

Predlagana razširitev predpisov bo prispevala k usklajenosti kot glavnemu cilju predlagane 
uredbe, saj je nujna, da se prepreči morebitna neusklajenost.

Predlog spremembe 67
Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

Ta uredba določa pogoje za dajanje na trg 
gradbenih proizvodov in omogočanje 
dostopa do njih z uvedbo usklajenih pravil 
o načinu navajanja lastnosti gradbenih 
proizvodov v zvezi z njihovimi bistvenimi 
značilnostmi in o uporabi oznake CE na teh 
proizvodih.

Ta uredba določa pogoje za dajanje na trg 
gradbenih proizvodov in omogočanje 
dostopa do njih z uvedbo usklajenih pravil 
o načinu navajanja lastnosti gradbenih 
proizvodov v zvezi z njihovimi bistvenimi 
značilnostmi in o uporabi oznake CE na teh 
proizvodih.

Kadar so bistvene značilnosti kakega 
gradbenega proizvoda v zvezi z osnovnimi 
zahtevami za objekte iz Priloge I v celoti 
ali delno zajete v drugi zakonodaji Unije, 
se ta uredba ne uporablja za takšne 
lastnosti takšnega gradbenega proizvoda 
od datuma uveljavitve takšne druge 
zakonodaje.

Or.en

Predlog spremembe 68
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. "gradbeni proizvod" pomeni vsak 
proizvod ali sklop proizvodov, ki je 
proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo 
v gradbene objekte ali njihove dele, tako 
da demontaža proizvoda spremeni
lastnosti gradbenih objektov glede na 
osnovne zahteve za gradbene objekte;

1. "gradbeni proizvod" pomeni vsak 
proizvod ali sklop proizvodov, ki je 
proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo 
v gradbene objekte ali njihove dele ter 
katerega lastnosti spremenijo lastnosti 
gradbenih objektov glede na osnovne 
zahteve za gradbene objekte;

Or.en

Obrazložitev

Jezikovna sprememba.
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Predlog spremembe 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

11a. „inovativni proizvod“ pomeni nove 
in/ali izvirne rešitve na področju 
materialov ali tehnične in tehnološke 
rešitve, za katere še ni harmoniziranega 
standarda;

Or.pl

Obrazložitev

Evropska tehnična ocena bi se morala izdajati zgolj za nove/izvirne proizvode.

Predlog spremembe 70
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15 

Stališče Sveta Predlog spremembe

15. "specifična tehnična dokumentacija" 
pomeni dokumentacijo, ki kaže, da so 
metode v okviru veljavnega sistema 
ocenjevanja in preverjanja 
nespremenljivosti lastnosti nadomestile 
druge metode, če so rezultati, pridobljeni s 
temi drugimi metodami enakovredni 
rezultatom, pridobljenim s testnimi 
metodami iz ustreznega odgovarjajočega 
harmoniziranega standarda;

črtano

Or.en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 71
Lara Comi

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15 

Stališče Sveta Predlog spremembe

15. "specifična tehnična dokumentacija" 
pomeni dokumentacijo, ki kaže, da so 
metode v okviru veljavnega sistema 
ocenjevanja in preverjanja 
nespremenljivosti lastnosti nadomestile 
druge metode, če so rezultati, pridobljeni s 
temi drugimi metodami enakovredni 
rezultatom, pridobljenim s testnimi 
metodami iz ustreznega odgovarjajočega 
harmoniziranega standarda;

15. "specifična tehnična dokumentacija"
pomeni dokumentacijo, ki kaže, da 
proizvajalec izpolnjuje določene pogoje 
ter da so bili izvedeni določeni postopki za 
izpolnitev teh pogojev;

Or.en

Predlog spremembe 72
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15 

Stališče Sveta Predlog spremembe

15. "specifična tehnična dokumentacija" 
pomeni dokumentacijo, ki kaže, da so 
metode v okviru veljavnega sistema 
ocenjevanja in preverjanja 
nespremenljivosti lastnosti nadomestile 
druge metode, če so rezultati, pridobljeni s 
temi drugimi metodami enakovredni 
rezultatom, pridobljenim s testnimi 
metodami iz ustreznega odgovarjajočega 

15. "specifična tehnična dokumentacija" 
pomeni dokumentacijo, ki kaže, da 
proizvajalec izpolnjuje določene pogoje 
ter da so bili izvedeni določeni postopki za 
izpolnitev teh pogojev;
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harmoniziranega standarda;

Or.en

Obrazložitev

Opredelitev je treba pojasniti, da bo skladna s sorodnimi uvodnimi izjavami in členi 36 do 38 
o poenostavljenih postopkih in uporabi specifične tehnične dokumentacije. Da bi bila 
specifična tehnična dokumentacija uporabna, mora biti njena opredelitev čim širša ter 
prilagojena različnim vrstam uporab in primerom, s katerimi se bo srečal proizvajalec, ki jo 
bo pripravljal.

Predlog spremembe 73
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 2 – točka 15 

Stališče Sveta Predlog spremembe

15. "specifična tehnična dokumentacija" 
pomeni dokumentacijo, ki kaže, da so 
metode v okviru veljavnega sistema 
ocenjevanja in preverjanja 
nespremenljivosti lastnosti nadomestile 
druge metode, če so rezultati, pridobljeni s 
temi drugimi metodami enakovredni 
rezultatom, pridobljenim s testnimi 
metodami iz ustreznega odgovarjajočega 
harmoniziranega standarda;

15. "specifična tehnična dokumentacija" 
pomeni dokumentacijo, ki kaže, katere 
druge metode so nadomestile metode, 
predvidene v harmoniziranih tehničnih 
specifikacijah, v okviru veljavnega sistema 
ocenjevanja in preverjanja 
nespremenljivosti lastnosti;

Or.de

Obrazložitev

Komisija je v svojih pripombah na skupno stališče Sveta upravičeno opozorila na določeno 
neskladnost pri oblikovanju specifične tehnične dokumentacije. S predlogom spremembe se ta 
neskladnost odpravlja in se zagotavlja, da bodo proizvodi, deklarirani na podlagi specifične 
tehnične dokumentacije, enakovredni proizvodom, označenim z oznako CE.

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

Stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 1
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Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Če je gradbeni proizvod zajet v 
harmoniziranem standardu ali je bila zanj 
izdana evropska tehnična ocena, 
proizvajalec pripravi izjavo o lastnostih za 
proizvod, ko je ta dan na trg.

1. Če je gradbeni proizvod zajet v 
harmoniziranem standardu ali je bil zanj 
izdan evropski ocenjevalni dokument, 
proizvajalec pripravi izjavo o lastnostih za 
proizvod, ko je ta dan na trg.

Or.de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je večja preglednost tehničnih predpisov in izboljšanje njihove 
tehnične izvedljivosti.

Predlog spremembe 75
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Če je gradbeni proizvod zajet v 
harmoniziranem standardu ali je bila zanj 
izdana evropska tehnična ocena, 
proizvajalec pripravi izjavo o lastnostih za 
proizvod, ko je ta dan na trg.

1. Če je gradbeni proizvod skladen s 
harmoniziranim standardom ali je bila 
zanj izdana evropska tehnična ocena, 
proizvajalec pripravi izjavo o lastnostih za 
proizvod, ko je ta dan na trg.

Or.en

Obrazložitev

Tehnični popravek.

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

Stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar je gradbeni proizvod zajet v 2. Kadar je gradbeni proizvod zajet v 
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harmoniziranem standardu ali je bila zanj 
izdana evropska tehnična ocena, se 
informacije v katerikoli obliki o njegovih 
lastnostih v zvezi z bistvenimi 
značilnostmi, opredeljenimi v veljavni 
harmonizirani tehnični specifikaciji, 
zagotovijo le, če so vključene v izjavo o 
lastnostih in v njej opredeljene.

harmoniziranem standardu ali je bil zanj 
izdan evropski ocenjevalni dokument, se 
informacije v katerikoli obliki o njegovih 
lastnostih v zvezi z bistvenimi 
značilnostmi, opredeljenimi v veljavni 
harmonizirani tehnični specifikaciji, 
zagotovijo le, če so vključene v izjavo o 
lastnostih in v njej opredeljene.

Or.de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je večja preglednost tehničnih predpisov in izboljšanje njihove 
tehnične izvedljivosti.

Predlog spremembe 77
Cristian Silviu Buşoi

Stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar je gradbeni proizvod zajet v 
harmoniziranem standardu ali je bila zanj
izdana evropska tehnična ocena, se 
informacije v katerikoli obliki o njegovih 
lastnostih v zvezi z bistvenimi 
značilnostmi, opredeljenimi v veljavni 
harmonizirani tehnični specifikaciji, 
zagotovijo le, če so vključene v izjavo o 
lastnostih in v njej opredeljene.

2. Proizvajalec pripravi izjavo o lastnostih, 
kadar daje v promet gradbeni proizvod, ki 
je zajet v harmoniziranem standardu ali za 
katerega je bila izdana evropska tehnična 
ocena.

Or.en

Obrazložitev

Bolje je poudariti, da je proizvajalec tisti, ki izda izjavo o lastnostih, in sicer šele ko da 
proizvod v promet in samo če je tak proizvod zajet v harmoniziranem standardu ali je bila 
zanj izdana evropska tehnična ocena.
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Predlog spremembe 78
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar je gradbeni proizvod zajet v 
harmoniziranem standardu ali je bila zanj 
izdana evropska tehnična ocena, se 
informacije v katerikoli obliki o njegovih 
lastnostih v zvezi z bistvenimi 
značilnostmi, opredeljenimi v veljavni 
harmonizirani tehnični specifikaciji, 
zagotovijo le, če so vključene v izjavo o 
lastnostih in v njej opredeljene.

2. Kadar je gradbeni proizvod skladen s 
harmoniziranim standardom ali je bila 
zanj izdana evropska tehnična ocena, se 
informacije v katerikoli obliki o njegovih 
lastnostih v zvezi z bistvenimi 
značilnostmi, opredeljenimi v veljavni 
harmonizirani tehnični specifikaciji, 
zagotovijo le, če so vključene v izjavo o 
lastnostih in v njej opredeljene.

Or.en

Obrazložitev

Tehnični popravek.

Predlog spremembe 79
Lara Comi

Stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Proizvajalci imajo možnost, da z 
odstopanjem od člena 4(1) in če ni določb 
na ravni Unije ali nacionalnih določb, ki 
predpisujejo navedbo bistvenih značilnosti 
tam, kjer namerava proizvajalec dati 
proizvod na trg, ob dajanju gradbenega 
proizvoda, zajetega v harmoniziranem 
standardu, na trg ne pripravijo izjave o 
lastnostih, če:

Proizvajalci imajo možnost, da z 
odstopanjem od člena 4(1) ob dajanju v 
promet gradbenega proizvoda, zajetega v 
harmoniziranem standardu, ne pripravijo 
izjave o lastnostih, če:

Or.en
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Predlog spremembe 80
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Proizvajalci imajo možnost, da z 
odstopanjem od člena 4(1) in če ni določb 
na ravni Unije ali nacionalnih določb, ki 
predpisujejo navedbo bistvenih značilnosti 
tam, kjer namerava proizvajalec dati 
proizvod na trg, ob dajanju gradbenega 
proizvoda, zajetega v harmoniziranem 
standardu, na trg ne pripravijo izjave o 
lastnostih, če:

Proizvajalci imajo možnost, da z 
odstopanjem od člena 4(1) ob dajanju v 
promet gradbenega proizvoda, zajetega v 
harmoniziranem standardu, ne pripravijo 
izjave o lastnostih, če:

Or.en

Obrazložitev

Ta sprememba je nujna za uporabnost sledečih treh primerov odstopanj. Ta odstopanja od 
oznake CE so ključnega pomena za nekatere vrste posameznih, zgodovinsko pomembnih in 
umetniških obrtniških gradbenih proizvodov. Za te proizvode – zaradi svoje edinstvenosti in 
majhnega vpliva na trg – ni ekonomske ali tehnične potrebe po oznaki CE in njihovem 
testiranju.

Predlog spremembe 81
Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Proizvajalci imajo možnost, da z 
odstopanjem od člena 4(1) in če ni določb 
na ravni Unije ali nacionalnih določb, ki 
predpisujejo navedbo bistvenih značilnosti 
tam, kjer namerava proizvajalec dati 
proizvod na trg, ob dajanju gradbenega 
proizvoda, zajetega v harmoniziranem 
standardu, na trg ne pripravijo izjave o 
lastnostih, če:

Proizvajalci imajo možnost, da z 
odstopanjem od člena 4(1) in če ni določb 
na ravni Unije ali nacionalnih določb, ki 
predpisujejo navedbo bistvenih značilnosti 
tam, kjer bodo proizvodi uporabljeni, ob 
dajanju v promet gradbenega proizvoda, 
zajetega v harmoniziranem standardu, ne 
pripravijo izjave o lastnostih, če:
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Or.en

Predlog spremembe 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

Proizvajalci imajo možnost, da z 
odstopanjem od člena 4(1) in če ni določb 
na ravni Unije ali nacionalnih določb, ki 
predpisujejo navedbo bistvenih značilnosti 
tam, kjer namerava proizvajalec dati 
proizvod na trg, ob dajanju gradbenega 
proizvoda, zajetega v harmoniziranem 
standardu, na trg ne pripravijo izjave o 
lastnostih, če:

Proizvajalci imajo možnost, da z 
odstopanjem od člena 4(1) in če ni določb 
na ravni Unije ali nacionalnih določb, ki 
predpisujejo navedbo bistvenih značilnosti 
tam, kjer namerava proizvajalec dati 
proizvod na trg, ne pripravijo izjave o 
lastnostih, če v skladu z nacionalnimi 
predpisi priprava take izjave ni potrebna.

Or.pl

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) je gradbeni proizvod proizveden 
individualno ali izdelan po naročilu v 
neserijski proizvodnji na podlagi 
posebnega naročila in ga proizvajalec, 

črtano
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odgovoren za varno vgradnjo proizvoda v 
gradbeni objekt, vgradi v posamezen 
določeni gradbeni objekt v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi pravili, pri čemer 
so za vgradnjo odgovorne osebe, ki so v 
skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili 
odgovorne za varno izvedbo gradenj;

Or.pl

Obrazložitev

V skladu s spremembami člena 5(1).

Predlog spremembe 84
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

a) je gradbeni proizvod proizveden 
individualno ali izdelan po naročilu v 
neserijski proizvodnji na podlagi 
posebnega naročila in ga proizvajalec, 
odgovoren za varno vgradnjo proizvoda v 
gradbeni objekt, vgradi v posamezen 
določeni gradbeni objekt v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi pravili, pri čemer 
so za vgradnjo odgovorne osebe, ki so v 
skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili 
odgovorne za varno izvedbo gradenj;

a) je gradbeni proizvod proizveden 
individualno ali izdelan po naročilu v 
neserijski proizvodnji na podlagi 
posebnega naročila za določen posamezen 
gradbeni objekt;

Or.de

Obrazložitev

V tem primeru gre za napačno uporabo besed. Podjetja, ki vgrajujejo proizvode v gradbene 
objekte niso nikoli proizvajalci, ampak so vedno gradbena podjetja. Uredba ne velja za 
gradbena podjetja in jih zato ni treba izvzeti iz člena 5. Velja pa za proizvajalce in določa 
pogoje za dajanje gradbenih proizvodov na trg ali za njihovo razpoložljivost na trgu.
Ubeseditev Sveta povzroča napačno razumevanje glede tega, kaj je predmet uredbe.
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Predlog spremembe 85
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – točka b 

Stališče Sveta Predlog spremembe

b) je gradbeni proizvod proizveden na 
gradbišču za vgradnjo v zadevni gradbeni 
objekt v skladu z veljavnimi nacionalnimi 
pravili, pri čemer so za vgradnjo 
odgovorne osebe, ki so v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi pravili 
odgovorne za varno izvedbo gradbenih 
objektov; ali

črtano

Or.de

Obrazložitev

Člen 5b je že zajet v členu 5a. V tem primeru gre za posamezno proizvodnjo, pri čemer kraj 
nima nobene vloge

Predlog spremembe 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – točka b 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) je gradbeni proizvod proizveden na 
gradbišču za vgradnjo v zadevni gradbeni 
objekt v skladu z veljavnimi nacionalnimi 
pravili, pri čemer so za vgradnjo 
odgovorne osebe, ki so v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi pravili 
odgovorne za varno izvedbo gradbenih 
objektov; ali

črtano

Or.pl

Obrazložitev

V skladu s spremembami člena 5(1).
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Predlog spremembe 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) je gradbeni proizvod proizveden na 
tradicionalen način in v neindustrijskem 
postopku za ustrezno obnovo gradbenega 
objekta, uradno zaščitenega kot del 
zaščitenega okolja ali zaradi njegovega 
posebnega arhitekturnega ali 
zgodovinskega pomena, v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi pravili.

črtano

Or.pl

Obrazložitev

V skladu s spremembami člena 5(1).

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

Stališče Sveta
Člen 5 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

c) je gradbeni proizvod proizveden na 
tradicionalen način in v neindustrijskem 
postopku za ustrezno obnovo gradbenega 
objekta, uradno zaščitenega kot del 
zaščitenega okolja ali zaradi njegovega 
posebnega arhitekturnega ali 
zgodovinskega pomena, v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi pravili.

c) je gradbeni proizvod proizveden na 
način, ki ustreza spomeniškemu varstvu,
in v neindustrijskem postopku za ustrezno 
obnovo gradbenega objekta, uradno 
zaščitenega kot del zaščitenega okolja ali 
zaradi njegovega posebnega arhitekturnega 
ali zgodovinskega pomena, v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi pravili.

Or.de

Obrazložitev

Zelo je pomembno, da se ravna v skladu s spomeniškim varstvom. Zlasti pri sodobnih 
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objektih, ki so spomeniško zavarovani, je omejitev na tradicionalne metode zavajajoča in 
nepravilna.

Predlog spremembe 89
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) je gradbeni proizvod proizveden na 
tradicionalen način in v neindustrijskem 
postopku za ustrezno obnovo gradbenega 
objekta, uradno zaščitenega kot del 
zaščitenega okolja ali zaradi njegovega 
posebnega arhitekturnega ali 
zgodovinskega pomena, v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi pravili.

(c) je gradbeni proizvod proizveden na 
tradicionalen način in v neindustrijskem 
postopku, zlasti za ustrezno obnovo 
gradbenega objekta, uradno zaščitenega kot 
del zaščitenega okolja ali zaradi njegovega 
posebnega arhitekturnega ali 
zgodovinskega pomena, v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi pravili.

Or.en

Obrazložitev

Obnovo uradno zaščitenih stavb ali krajev je treba navesti zgolj kot primer tradicionalnih 
proizvodov, proizvedenih po neindustrijskem postopku.

Predlog spremembe 90
Lara Comi

Stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) je gradbeni proizvod proizveden na 
tradicionalen način in v neindustrijskem 
postopku za ustrezno obnovo gradbenega 
objekta, uradno zaščitenega kot del 
zaščitenega okolja ali zaradi njegovega 
posebnega arhitekturnega ali 
zgodovinskega pomena, v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi pravili.

(c) je gradbeni proizvod proizveden na 
tradicionalen način in v neindustrijskem 
postopku, zlasti za ustrezno obnovo 
gradbenega objekta, uradno zaščitenega kot 
del zaščitenega okolja ali zaradi njegovega 
posebnega arhitekturnega ali 
zgodovinskega pomena, v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi pravili.

Or.en
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Predlog spremembe 91
Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 2 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) referenčna številka in datum izdaje 
harmoniziranega standarda ali evropske 
tehnične ocene, ki sta bila uporabljena pri 
ocenjevanju posamezne bistvene 
značilnosti;

(c) referenčna številka, naslov in datum 
izdaje harmoniziranega standarda ali 
evropske tehnične ocene, ki sta bila 
uporabljena pri ocenjevanju posamezne 
bistvene značilnosti;

Or.en

Predlog spremembe 92
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 2 – točka d

Stališče Sveta Predlog spremembe

(d) po potrebi, referenčna številka 
uporabljene specifične tehnične
dokumentacije in zahteve, za katere 
proizvajalec trdi, da jih proizvod 
izpolnjuje;

(d) po potrebi, referenčna številka 
dokumentacije, uporabljene za namene iz 
členov 36 do 38, in zahteve, za katere 
proizvajalec trdi, da jih proizvod 
izpolnjuje;

Or.en

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 93
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) lastnosti vsaj ene od bistvenih 
značilnosti gradbenega proizvoda, ki so 
pomembne za navedeno predvideno 
uporabo ali več vrst uporab;

črtano

Or.en

Obrazložitev

Obvezna navedba lastnosti vsaj ene od bistvenih značilnosti bo privedla do absurdnih 
primerov, kadar ni nobene bistvene značilnosti, ki bi jo bilo treba navesti. To bi nedvomno 
povzročilo nepotrebno upravno in finančno breme za MSP.

Predlog spremembe 94
Lara Comi

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) lastnosti vsaj ene od bistvenih 
značilnosti gradbenega proizvoda, ki so 
pomembne za navedeno predvideno 
uporabo ali več vrst uporab;

črtano

Or.en

Predlog spremembe 95
Andreas Schwab

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka c 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

c) lastnosti vsaj ene od bistvenih 
značilnosti gradbenega proizvoda, ki so 
pomembne za navedeno predvideno 
uporabo ali več vrst uporab;

c) lastnosti vseh bistvenih značilnosti 
gradbenega proizvoda, ki so pomembne za 
navedeno predvideno uporabo ali več vrst 
uporab;

Or.de

Predlog spremembe 96
Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) lastnosti vsaj ene od bistvenih 
značilnosti gradbenega proizvoda, ki so 
pomembne za navedeno predvideno 
uporabo ali več vrst uporab;

(c) lastnosti vseh bistvenih značilnosti 
gradbenega proizvoda, ki so pomembne za 
navedeno predvideno uporabo ali več vrst 
uporab;

Or.en

Predlog spremembe 97
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

c) lastnosti vsaj ene od bistvenih 
značilnosti gradbenega proizvoda, ki so 
pomembne za navedeno predvideno 
uporabo ali več vrst uporab;

c) lastnosti vseh bistvenih značilnosti 
gradbenega proizvoda, ki so pomembne za 
navedeno predvideno uporabo ali več vrst 
uporab;

Or.de

Obrazložitev

Navesti je treba vse bistvene značilnosti in lastnosti proizvoda, ki so pomembne za določeno 
uporabo. V nobenem primeru se ne sme dovoliti, da proizvajalec poljubno označi lastnost 
samo za del značilnosti. Bistvene značilnosti, vključno z navedbami o lastnostih, ki temeljijo 
na enaki specifikaciji, morajo biti vedno enake neodvisno od proizvajalca proizvoda. V 
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nasprotnem primeru bo prišlo do izkrivljanja konkurence na trgu.

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

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka d 

Stališče Sveta Predlog spremembe

d) po potrebi, lastnosti gradbenega 
proizvoda po ravneh ali razredih, ali
opisno, v zvezi z njegovimi bistvenimi 
značilnostmi, določenimi v skladu s 
členom 3(3);

d) po potrebi, lastnosti gradbenega 
proizvoda po ravneh ali razredih, opisno ali 
na osnovi izračuna, v zvezi z njegovimi 
bistvenimi značilnostmi, določenimi v 
skladu s členom 3(3);

Or.de

Obrazložitev

Lastnosti proizvoda se lahko v nekaterih primerih podajo tudi z izračunom.

Predlog spremembe 99
Eija-Riitta Korhola

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka d 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(d) po potrebi, lastnosti gradbenega 
proizvoda po ravneh ali razredih, ali 
opisno, v zvezi z njegovimi bistvenimi 
značilnostmi, določenimi v skladu s 
členom 3(3);

(d) po potrebi, lastnosti gradbenega 
proizvoda po ravneh ali razredih, ali 
opisno, v zvezi z njegovimi bistvenimi 
značilnostmi, določenimi v skladu s 
členom 3(3), vključno s količinsko 
opredeljenim prispevkom proizvoda k 
globalnemu segrevanju v obliki 
toplogrednih plinov, ki izhaja iz navedene 
predvidene uporabe ali več vrst uporab;

Or.en

Obrazložitev

Climate Change is a major global environmental concern and the contribution of the 
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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.

Predlog spremembe 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka e 

Stališče Sveta Predlog spremembe

e) po potrebi, lastnosti gradbenega 
proizvoda po ravneh ali razredih, ali 
opisno, v zvezi z vsemi bistvenimi 
značilnostmi, za katere obstajajo določbe 
glede navedene predvidene uporabe ali 
več vrst uporab tam, kjer namerava 
proizvajalec dati gradbeni proizvod na trg;

črtano

Or.de

Predlog spremembe 101
Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka e 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(e) po potrebi, lastnosti gradbenega 
proizvoda po ravneh ali razredih, ali 
opisno, v zvezi z vsemi bistvenimi 
značilnostmi, za katere obstajajo določbe
glede navedene predvidene uporabe ali več 
vrst uporab tam, kjer namerava 
proizvajalec dati gradbeni proizvod na trg;

(e) po potrebi, lastnosti gradbenega 
proizvoda po ravneh ali razredih, ali 
opisno, ali na podlagi izračunov, v zvezi z 
vsemi bistvenimi značilnostmi glede 
navedene predvidene uporabe ali več vrst 
uporab;

Or.en
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Predlog spremembe 102
Andreas Schwab

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka e 

Stališče Sveta Predlog spremembe

e) po potrebi, lastnosti gradbenega 
proizvoda po ravneh ali razredih, ali 
opisno, v zvezi z vsemi bistvenimi 
značilnostmi, za katere obstajajo določbe
glede navedene predvidene uporabe ali več 
vrst uporab tam, kjer namerava 
proizvajalec dati gradbeni proizvod na trg;

e) po potrebi, lastnosti gradbenega 
proizvoda po ravneh ali razredih, ali 
opisno, v zvezi z vsemi bistvenimi 
značilnostmi glede navedene predvidene 
uporabe ali več vrst uporab;

Or.de

Predlog spremembe 103
Andreas Schwab

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka f 

Stališče Sveta Predlog spremembe

f) okrajšavo NPD - lastnosti niso določene 
(No Performance Determined) za bistvene 
značilnosti iz seznama, za katere lastnosti 
niso navedene;

f) okrajšavo NPD - lastnosti niso določene 
(No Performance Determined) za bistvene 
značilnosti iz seznama, za katere lastnosti 
niso navedene, kadar usklajena 
specifikacija predvideva to možnost;

Or.de

Predlog spremembe 104
Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka f 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(f) okrajšavo NPD - lastnosti niso določene 
(No Performance Determined) za bistvene 
značilnosti iz seznama, za katere lastnosti 
niso navedene;

(f) okrajšavo NPD – lastnosti niso 
določene (No Performance Determined) za 
bistvene značilnosti iz seznama, za katere 
lastnosti niso navedene, če tako predvideva 
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harmonizirana tehnična specifikacija;

Or.en

Predlog spremembe 105
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 3 – točka f 

Stališče Sveta Predlog spremembe

f) okrajšavo NPD - lastnosti niso določene 
(No Performance Determined) za bistvene 
značilnosti iz seznama, za katere lastnosti 
niso navedene;

f) okrajšavo NPD - lastnosti niso določene 
(No Performance Determined) za bistvene 
značilnosti iz seznama, za katere lastnosti 
niso navedene, kadar usklajena 
specifikacija predvideva to možnost;

Or.de

Obrazložitev

Navesti je treba vse bistvene značilnosti in lastnosti proizvoda, ki so pomembne za določeno 
uporabo. V nobenem primeru se ne sme dovoliti, da proizvajalec poljubno označi lastnost 
samo za del značilnosti. Bistvene značilnosti, vključno z navedbami o lastnostih, ki temeljijo 
na enaki specifikaciji, morajo biti vedno enake neodvisno od proizvajalca proizvoda. V 
nasprotnem primeru bo prišlo do izkrivljanja konkurence na trgu.

Predlog spremembe 106
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 1– pododstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Izvod izjave o lastnostih se priloži
vsakemu proizvodu, ki je dostopen na trgu.

1. Izjava o lastnostih mora biti za vsak 
proizvod, ki je dostopen na trgu, vedno na 
razpolago v elektronski obliki.
Proizvajalec predloži izjavo o lastnostih v 
papirni obliki le, če to zahteva prejemnik.

Or.de
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Obrazložitev

Ni potrebno, da se celotna izjava o lastnostih vedno priloži vsakemu proizvodu. Zadostuje 
njena razpoložljivost v elektronski obliki, na primer na spletni strani proizvajalca. Na izrecno 
željo proizvajalec v posameznih primerih zagotovi izjavo o lastnostih v papirni obliki.

Predlog spremembe 107
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 1– pododstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Izvod izjave o lastnostih se priloži 
vsakemu proizvodu, ki je dostopen na trgu.

1. Izvod izjave o lastnostih vsakega 
proizvoda, ki je dostopen na trgu, se 
predloži v papirnati obliki ali pošlje po 
elektronski poti.

Or.en

Predlog spremembe 108
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 1– pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar pa je serija istega proizvoda 
dobavljena enemu uporabniku, se lahko 
priloži en sam izvod izjave o lastnostih.

črtano

Or.de

Predlog spremembe 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Izvod izjave o lastnostih se lahko 
zagotovi v elektronski obliki samo z 

črtano
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izrecnim soglasjem prejemnika.

Or.de

Predlog spremembe 110
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Izvod izjave o lastnostih se lahko 
zagotovi v elektronski obliki samo z 
izrecnim soglasjem prejemnika.

2. Proizvajalec pošlje izvod izjave v 
papirnati obliki, če tako izrecno zahteva 
prejemnik.

Or.en

Predlog spremembe 111
Andreas Schwab

Stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 je 
lahko vsebina izjave o lastnostih na voljo 
na spletni strani v skladu s pogoji, ki jih z 
delegiranimi akti v skladu s členom 60 
določi Komisija.

3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 je 
lahko izvod izjave o lastnostih na voljo na 
spletni strani v skladu s pogoji, ki jih z 
delegiranimi akti v skladu s členom 60 
določi Komisija.

Or.en

Predlog spremembe 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Izjava o lastnostih se zagotovi v jeziku 
ali jezikih, ki ga/jih zahteva država 
članica, v kateri je proizvod dostopen na 

črtano
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trgu.

Or.de

Obrazložitev

Jezik ne sme povzročati ovir na usklajenem notranjem trgu. Poleg tega predlagano črtanje 
besedila omogoča boljše, zlasti stroškovno ugodnejše vključevanje malih in srednje velikih 
podjetij v revidirane določbe uredbe.

Predlog spremembe 113
Lara Comi

Stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Oznaka CE se namesti na tiste gradbene 
proizvode, za katere je proizvajalec 
pripravil izjavo o lastnostih v skladu s členi 
4, 6 in 7.

Oznaka CE se namesti na tiste gradbene 
proizvode, za katere je proizvajalec 
pripravil izjavo o lastnostih v skladu s členi 
4, 6, 7, 36, 37 in 38, ter z navedbo 
poenostavljenih postopkov.

Or.en

Predlog spremembe 114
Lara Comi

Stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 2– pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Če proizvajalec izjave o lastnostih ni 
pripravil v skladu s členi 4, 6 in 7, se 
oznaka CE ne namesti.

Če proizvajalec ni pripravil izjave o 
lastnostih v skladu s členi 4, 6, 7, 36, 37 in 
38 ter z navedbo poenostavljenih 
postopkov, se oznaka CE ne namesti.

Or.en
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Predlog spremembe 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kateri koli gradbeni proizvod, zajet v 
harmoniziranemu standardu ali za katerega 
se je izdala evropska tehnična ocena, je CE 
edina oznaka, ki potrjuje skladnost 
gradbenega proizvoda z navedenimi 
lastnostmi v zvezi z bistvenimi 
značilnostmi, ki so zajete v tem 
harmoniziranem standardu ali v evropski 
tehnični oceni.

V skladu s členom 5 je za kateri koli 
gradbeni proizvod, zajet v 
harmoniziranemu standardu ali za katerega 
se je izdala evropska tehnična ocena, CE 
edina oznaka, ki potrjuje skladnost 
gradbenega proizvoda z navedenimi 
lastnostmi v zvezi z bistvenimi 
značilnostmi, ki so zajete v tem 
harmoniziranem standardu ali v evropski 
tehnični oceni.

Or.pl

Obrazložitev

V skladu s spremembami člena 5(1).

Predlog spremembe 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 3– pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

V zvezi s tem države članice v nacionalnih 
ukrepih ne uvajajo nobenih sklicev na 
oznake, ki potrjujejo skladnost z 
navedenimi lastnostmi v zvezi z bistvenimi 
značilnostmi, zajetimi v harmonizirani 
tehnični specifikaciji, ki niso oznaka CE, 
ali te sklice umaknejo.

Države članice v nacionalnih ukrepih ne 
uvajajo nobenih sklicev na oznake, ki 
potrjujejo skladnost z navedenimi 
lastnostmi v zvezi z bistvenimi 
značilnostmi, zajetimi v harmonizirani 
tehnični specifikaciji in zahtevanimi v 
skladu s predpisi EU, izdanimi na podlagi 
člena 3(3) te uredbe, ki niso oznaka CE, 
ali te sklice umaknejo.

Or.pl
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Obrazložitev

V skladu s spremembami člena 5(1).

Predlog spremembe 117
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 3– pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

V zvezi s tem države članice v nacionalnih 
ukrepih ne uvajajo nobenih sklicev na 
oznake, ki potrjujejo skladnost z 
navedenimi lastnostmi v zvezi z bistvenimi 
značilnostmi, zajetimi v harmonizirani 
tehnični specifikaciji, ki niso oznaka CE, 
ali te sklice umaknejo.

V zvezi s tem države članice v nacionalnih 
ukrepih ne uvajajo nobenih sklicev na 
oznake, ki potrjujejo skladnost z 
navedenimi lastnostmi v zvezi z bistvenimi 
značilnostmi, zajetimi v harmoniziranem 
standardu, ki niso oznaka CE, ali te sklice 
umaknejo.

Or.en

Obrazložitev

Nedosledno bi bilo v členu 8(3) zahtevati, da države članice umaknejo vse sklice iz 
nacionalnih ukrepov z enako vsebino „harmonizirani tehnični specifikaciji“. Državam 
članicam bi bilo treba dovoliti, da še naprej uporabljajo nacionalne ukrepe za proizvode, za 
katere ni evropskega ocenjevalnega dokumenta, saj zanje ne obstaja obveznost označevanja v 
vsej EU.

Predlog spremembe 118
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Metode, ki jih države članice uporabljajo 
v svojih zahtevah za gradbene objekte, pa 
tudi druga nacionalna pravila v zvezi z 
bistvenimi značilnostmi gradbenih 
proizvodov, so v skladu s harmoniziranimi 
tehničnimi specifikacijami.

6. Metode, ki jih države članice uporabljajo 
v svojih zahtevah za gradbene objekte, pa 
tudi druga nacionalna pravila v zvezi z 
bistvenimi značilnostmi gradbenih 
proizvodov, so v skladu s harmoniziranimi 
standardi.
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Or.en

Obrazložitev

Sklicevanje na harmonizirane tehnične specifikacije v tem stavku lahko privede do napačne 
razlage, da so evropske tehnične ocene obvezne, kadar je objavljen evropski ocenjevalni 
dokument.

Predlog spremembe 119
Catherine Stihler

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Oznaki CE sledita zadnji dve številki 
prvega leta, ko je bila oznaka nameščena, 
ime ali identifikacijska oznaka in 
prijavljeni naslov proizvajalca, enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda, 
referenčna številka izjave o lastnostih in 
navedene lastnosti po ravneh ali razredih, 
navedba veljavne harmonizirane tehnične 
specifikacije, po potrebi identifikacijska 
številka priglašenega organa in predvidena 
uporaba, kot je določena v veljavni 
harmonizirani tehnični specifikaciji.

2. Oznaki CE sledita zadnji dve številki 
prvega leta, ko je bila oznaka nameščena, 
ime in prijavljeni naslov proizvajalca ali 
identifikacijska oznaka, iz katere je 
mogoče zlahka in nedvoumno razbrati 
ime in naslov proizvajalca, enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda, 
referenčna številka izjave o lastnostih in 
navedene lastnosti po ravneh ali razredih, 
navedba veljavne harmonizirane tehnične 
specifikacije, po potrebi identifikacijska 
številka priglašenega organa in predvidena 
uporaba, kot je določena v veljavni 
harmonizirani tehnični specifikaciji.

Or.en

Obrazložitev

Lesna industrija bi v sedanjih razmerah zelo težko izvajala uredbo zaradi praktičnih omejitev, 
povezanih z velikostjo in značajem proizvoda.  Predlog spremembe ohranja obveznost 
zagotavljanja istih informacij, vendar na način, ki je sprejemljivejši za industrijo.

Predlog spremembe 120
Andreas Schwab

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 2
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Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Oznaki CE sledita zadnji dve številki 
prvega leta, ko je bila oznaka nameščena, 
ime ali identifikacijska oznaka in
prijavljeni naslov proizvajalca, enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda, 
referenčna številka izjave o lastnostih in 
navedene lastnosti po ravneh ali razredih,
navedba veljavne harmonizirane tehnične 
specifikacije, po potrebi identifikacijska 
številka priglašenega organa in predvidena 
uporaba, kot je določena v veljavni
harmonizirani tehnični specifikaciji.

2. Oznaki CE sledijo prijavljeni naslov 
proizvajalca ali identifikacijska oznaka, 
enotna identifikacijska oznaka tipa
proizvoda, navedba veljavne 
harmonizirane tehnične specifikacije, po 
potrebi identifikacijska številka 
priglašenega organa in osnovne tehnične 
informacije, kot je navedeno v 
harmonizirani tehnični specifikaciji, iz 
česar bo mogoče jasno ugotoviti, za kateri 
proizvod gre in kakšna je njegova 
predvidena uporaba.

Or.en

Obrazložitev

Ponovitev celotne vsebine izjave o lastnostih v oznaki CE pomeni birokratsko breme in 
stroške brez dodane vrednosti, zlasti za MSP. Informacije na proizvodu bi morale biti 
smiselne in torej omejene na informacije, ki so nujne za prepoznavanje proizvoda in 
ugotavljanje njegove predvidene rabe.

Predlog spremembe 121
Eija-Riitta Korhola

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Oznaki CE sledita zadnji dve številki 
prvega leta, ko je bila oznaka nameščena, 
ime ali identifikacijska oznaka in 
prijavljeni naslov proizvajalca, enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda, 
referenčna številka izjave o lastnostih in 
navedene lastnosti po ravneh ali razredih,
navedba veljavne harmonizirane tehnične 
specifikacije, po potrebi identifikacijska 
številka priglašenega organa in 
predvidena uporaba, kot je določena v 
veljavni harmonizirani tehnični 
specifikaciji.

2. Oznaki CE sledita zadnji dve številki 
prvega leta, ko je bila oznaka nameščena, 
ime ali identifikacijska oznaka in 
prijavljeni naslov proizvajalca, enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda, 
navedba veljavne harmonizirane tehnične 
specifikacije in naslov spletnega mesta, 
kjer je mogoč vpogled v izjavo o 
lastnostih.
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Or.en

Obrazložitev

Proizvodu bi morale biti dejansko priložene zgolj informacije, ki so bistvene za 
prepoznavanje proizvoda in ugotavljanje njegove pravilne uporabe, da bodo uporabne in 
razumljive gradbenikom, ki jih uporabljajo. Lahko se jih dopolni z naslovom spletnega mesta, 
na katerem je mogoč vpogled v celotno izjavo o lastnostih.

Predlog spremembe 122
Hans-Peter Mayer

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Oznaki CE sledita zadnji dve številki 
prvega leta, ko je bila oznaka nameščena, 
ime ali identifikacijska oznaka in 
prijavljeni naslov proizvajalca, enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda, 
referenčna številka izjave o lastnostih in 
navedene lastnosti po ravneh ali razredih,
navedba veljavne harmonizirane tehnične 
specifikacije, po potrebi identifikacijska 
številka priglašenega organa in predvidena 
uporaba, kot je določena v veljavni 
harmonizirani tehnični specifikaciji.

2. Oznaki CE sledita zadnji dve številki 
prvega leta, ko je bila oznaka nameščena, 
ime ali identifikacijska oznaka in 
prijavljeni naslov proizvajalca, enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda, 
navedba veljavne harmonizirane tehnične 
specifikacije, po potrebi identifikacijska 
številka priglašenega organa in predvidena 
uporaba, kot je določena v veljavni 
harmonizirani tehnični specifikaciji, ter 
naslov spletne strani, kjer je na razpolago 
izjava o lastnostih.

Or.de

Obrazložitev

Na proizvodu bi morale biti navedene samo bistvene informacije, ki jih je mogoče dopolniti še 
z navedbo spletne strani in drugimi podatki, ki jih je mogoče dobiti na navedeni spletni strani.

Predlog spremembe 123
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 2
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Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Oznaki CE sledita zadnji dve številki 
prvega leta, ko je bila oznaka nameščena, 
ime ali identifikacijska oznaka in 
prijavljeni naslov proizvajalca, enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda, 
referenčna številka izjave o lastnostih in 
navedene lastnosti po ravneh ali razredih, 
navedba veljavne harmonizirane tehnične 
specifikacije, po potrebi identifikacijska 
številka priglašenega organa in predvidena 
uporaba, kot je določena v veljavni 
harmonizirani tehnični specifikaciji.

2. Oznaki CE sledita zadnji dve številki 
prvega leta, ko je bila oznaka nameščena, 
ime ali identifikacijska oznaka in 
prijavljeni naslov proizvajalca, enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda, 
referenčna številka izjave o lastnostih in 
navedene lastnosti po ravneh ali razredih, 
navedba veljavne harmonizirane tehnične 
specifikacije, po potrebi identifikacijska 
številka priglašenega organa in tehnične 
informacije, iz katerih bo mogoče jasno 
ugotoviti, za kateri proizvod gre in kakšna 
je njegova predvidena uporaba.

Or.en

Obrazložitev

Treba je kar najbolj omejiti informacije, priložene oznaki CE na proizvodih, saj to drago, 
obremenjujoče in zapleta proizvodnjo, shranjevanje in distribucijo proizvodov z ustrezno 
oznako in priloženimi zahtevanimi informacijami. Ne bi smeli podceniti niti problematike 
priprave različnih vrst informacij v različnih jezikih, Te informacije bi bilo treba omejiti na 
najnujnejše, hkrati pa bi morale biti takoj razumljive in uporabne.

Predlog spremembe 124
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 3 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3a. Države članice nadalje razvijajo 
obstoječe mehanizme, da zagotovijo 
pravilno izvajanje ureditve, ki ureja 
oznako CE, in sprejmejo ustrezne ukrepe 
v primeru nepravilne rabe oznake CE. Te 
kazni so sorazmerne glede na resnost 
kršitve ter predstavljajo učinkovita 
sredstva, ki odvračajo od nepravilne rabe.

Or.en
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Predlog spremembe 125
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 10 – odstavek 3 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3a. Kontaktne točke za gradbene 
proizvode so neodvisne od katerega koli 
pristojnega organa ali organizacije, ki 
sodelujejo pri postopku pridobivanja
oznake CE, vendar to izključuje 
ustanovitev novega organa za 
pospeševanje tega procesa.

Or.en

Predlog spremembe 126
Cristian Silviu Buşoi

Stališče Sveta
Člen 11 – odstavek 8 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

8a. Kadar proizvajalci dajejo gradbene 
proizvode v promet, zagotovijo, da so 
oblikovani in proizvedeni v skladu z 
zahtevami iz te uredbe ter v skladu z 
veljavnimi osnovnimi zahtevami objektov 
in bistvenimi značilnostmi, ki so 
pomembne  za predvideno uporabo ali 
vrste uporab gradbenih proizvodov.

Or.en

Obrazložitev

Določba je vzeta iz Sklepa št. 768/2008. Predlog ponovno navaja in poudarja glavni 
mehanizem uredbe, naveden v prvem členu z naslovom Vsebina. Menimo, da je treba besedilo 
iz novega pravnega okvira dopolniti s specifičnimi elementi te uredbe.
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Predlog spremembe 127
Cristian Silviu Buşoi

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Preden uvozniki dajo gradbeni proizvod na 
trg, zagotovijo, da je proizvajalec ocenil in 
preveril nespremenljivost lastnosti.
Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil 
tehnično dokumentacijo iz drugega 
pododstavka člena 11(1) in izjavo o 
lastnostih v skladu s členi 4, 6 in 7.
Zagotovijo tudi, da ima proizvod oznako 
CE, kjer je ta zahtevana, da so mu priloženi 
zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec 
izpolnil zahteve iz člena 11(4) in (5).

Preden uvozniki dajo gradbeni proizvod na 
trg, zagotovijo, da je proizvajalec ocenil in 
preveril nespremenljivost lastnosti v skladu 
z veljavnimi osnovnimi zahtevami 
objektov in bistvenimi značilnostmi, ki so 
pomembne za predvideno uporabo. 
Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil 
tehnično dokumentacijo iz drugega 
pododstavka člena 11(1) in izjavo o 
lastnostih v skladu s členi 4, 6 in 7. 
Zagotovijo tudi, da ima proizvod oznako 
CE, kjer je ta zahtevana, da so mu priloženi 
zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec 
izpolnil zahteve iz člena 11(4) in (5).

Or.en

Obrazložitev

Predlog ponovno navaja in poudarja glavni mehanizem uredbe, naveden v prvem členu z 
naslovom Vsebina. Pomembno je, da se besedilo iz novega pravnega okvira dopolni s 
specifičnimi elementi te uredbe.

Predlog spremembe 128
Cristian Silviu Buşoi

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 2– pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar uvoznik meni ali utemeljeno 
domneva, da gradbeni proizvod ni v skladu 
z izjavo o lastnostih ali drugimi veljavnimi 
zahtevami iz te uredbe, gradbenega 
proizvoda ne da na trg, dokler ta ni v 
skladu s priloženo izjavo o lastnostih in 
drugimi veljavnimi zahtevami iz te uredbe 
oziroma dokler izjava o lastnostih ni 

Kadar uvoznik meni ali utemeljeno 
domneva, da gradbeni proizvod ni v skladu 
z izjavo o lastnostih ali drugimi veljavnimi 
zahtevami iz te uredbe, zlasti zahtevami 
glede bistvenih značilnosti, ki so 
pomembne za predvideno uporabo ali 
vrste uporab, gradbenega proizvoda ne da 
na trg, dokler ta ni v skladu s priloženo 
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popravljena. Če gradbeni proizvod 
predstavlja tveganje, uvoznik o tem obvesti 
proizvajalca in organe za nadzor trga.

izjavo o lastnostih in drugimi veljavnimi 
zahtevami iz te uredbe oziroma dokler 
izjava o lastnostih ni popravljena. Če 
gradbeni proizvod predstavlja tveganje, 
uvoznik o tem obvesti proizvajalca in 
organe za nadzor trga.

Or.en

Obrazložitev

V skladu s členom 5(3) je treba prijaviti bistvene značilnosti, te naloge pa se morajo zlasti 
zavedati uvozniki.

Predlog spremembe 129
Cristian Silviu Buşoi

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 2– pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar distributer meni ali utemeljeno 
domneva, da gradbeni proizvod ni v skladu 
z izjavo o lastnostih ali drugimi veljavnimi 
zahtevami iz te uredbe, ne omogoči 
dostopnosti proizvoda na trgu, dokler ta ni 
v skladu s priloženo izjavo o lastnostih in 
drugimi veljavnimi zahtevami iz te uredbe 
oziroma dokler izjava o lastnostih ni 
popravljena. Če proizvod predstavlja 
tveganje, distributer o tem obvesti 
proizvajalca ali uvoznika in organe za 
nadzor trga.

Kadar distributer meni ali utemeljeno 
domneva, da gradbeni proizvod ni v skladu 
z izjavo o lastnostih ali drugimi veljavnimi 
zahtevami iz te uredbe, zlasti zahtevami 
glede bistvenih značilnosti, ki so 
pomembne za predvideno uporabo ali 
vrste uporab, ne omogoči dostopnosti 
proizvoda na trgu, dokler ta ni v skladu s 
priloženo izjavo o lastnostih in drugimi 
veljavnimi zahtevami iz te uredbe oziroma 
dokler izjava o lastnostih ni popravljena. 
Če proizvod predstavlja tveganje, 
distributer o tem obvesti proizvajalca ali 
uvoznika in organe za nadzor trga.

Or.en

Obrazložitev

V skladu s členom 5(3) je treba prijaviti bistvene značilnosti, te naloge pa se morajo zlasti 
zavedati distributerji, vsaj veletrgovci.
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Predlog spremembe 130
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 17 – odstavek 1 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Evropski organi za standardizacijo 
olajšajo dostop do standardizacije za mala 
in srednja podjetja ter si prizadevajo 
doseči, da nobena kategorija 
zainteresiranih strani nima več kot 25 % 
predstavnikov v posameznem tehničnem 
odboru ali delovni skupini.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Organizacija TAB-ov na podlagi zahteve 
proizvajalca za evropsko tehnično oceno 
pripravi in sprejme evropski ocenjevalni 
dokument za kateri koli gradbeni proizvod, 
ki ni ali ni v celoti zajet v harmoniziranem 
standardu in za katerega v skladu z 
obstoječim harmoniziranim standardom 
ni mogoče v celoti oceniti lastnosti v zvezi 
z njegovimi bistvenimi značilnostmi, ker 
med drugim:

1. Organizacija TAB-ov na podlagi zahteve 
proizvajalca za evropsko tehnično oceno 
pripravi in sprejme evropski ocenjevalni 
dokument za inovativni gradbeni proizvod.
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Or.pl

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 2.

Predlog spremembe 132
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 19 – odstavek 1 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(1a) Organizacija TAB-ov iz člena 31(1) 
ima v primeru že obstoječih evropskih 
tehničnih ocenjevalnih dokumentov 
naslednje naloge:
a) ustrezno posodabljanje glede na stanje 
tehničnega razvoja v ustreznih časovnih 
intervalih;
b) združevanje evropskih ocenjevalnih 
dokumentov za posamezne proizvode v 
nov evropski ocenjevalni dokument, ki 
zajema celo družino proizvodov.

Or.de

Obrazložitev

Predlagano besedilo omogoča boljšo izvedljivost in večjo varnost.

Predlog spremembe 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 19 – odstavek 1 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) proizvod ne sodi v področje uporabe 
nobenega obstoječega harmoniziranega 
standarda,

črtano



AM\835714SL.doc 47/76 PE450.931v01-00

SL

Or.pl

Obrazložitev

V skladu s spremembami člena 19(1).

Predlog spremembe 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 19 – odstavek 1 – točka b 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) metoda ocenjevanja, predvidena v 
harmoniziranem standardu, vsaj za eno 
bistveno značilnost proizvoda ni primerna 
ali

črtano

Or.pl

Obrazložitev

V skladu s spremembami člena 19(1).

Predlog spremembe 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 19 – odstavek 1 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) harmonizirani standard vsaj za eno 
bistveno značilnost tega proizvoda ne 
določa nobene metode ocenjevanja.

črtano

Or.pl

Obrazložitev

V skladu s spremembami člena 19(1).
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Predlog spremembe 136
Hans-Peter Mayer

Stališče Sveta
Člen 19 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme delegirane akte 
v skladu s členom 60 za spremembo 
Priloge II in oblikuje dodatna 
postopkovna pravila za pripravo in 
sprejetje evropskega ocenjevalnega 
dokumenta.

črtano

Or.de

Obrazložitev

Možnost uvedbe dodatnih predpisov v okviru postopka komitologije je pretirana. Poleg tega 
prva polovica stavka v zvezi s tem dopušča preveč manevrskega prostora. Priloga II 
zagotavlja jasna pravila za pripravo evropskega ocenjevalnega dokumenta. Teh pravil ni 
treba širiti ali jim dodajati nova pravila. To je mogoče samo, ko gre za bistvene značilnosti.

Predlog spremembe 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Evropska tehnična ocena se izda za 
inovativne gradbene proizvode.

Or.pl

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 2, s katerim se je dodala opredelitev 
inovativnega proizvoda.
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Predlog spremembe 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 26 – odstavek 1 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

1b. Če harmonizirani standard ne 
nadomesti evropske tehnične ocene in 
proizvajalec ne spremeni gradbenega 
proizvoda toliko, da se spremenijo njegove 
značilnosti, se evropska tehnična ocena 
samodejno podaljša in velja do objave 
harmoniziranega standarda ali dokler 
proizvajalec bistveno ne spremeni 
proizvoda in zaprosi za novo evropsko 
tehnično oceno.

Or.pl

Obrazložitev

Če se proizvod ne spremeni, ni razloga, da bi evropska tehnična ocena nehala veljati, saj bi 
tako proizvajalec moral ponoviti postopek, s čimer bi se stroški za pridobitev evropske 
tehnične ocene povišali. S to spremembo se bo pospešilo oblikovanje harmoniziranih 
standardov.

Predlog spremembe 139
Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 26 – odstavek 3 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3a. Veljavnost evropske tehnične ocene je 
največ pet let. Po tem obdobju lahko 
proizvajalec pri organizaciji organov za 
tehnično ocenjevanje (TAB) v skladu s 
členom 31(1) zaprosi za podaljšanje 
evropske tehnične ocene. Organizacija 
TAB oceni skladnost evropske tehnične 
ocene z evropskim ocenjevalnim 
dokumentom.
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Or.en

Predlog spremembe 140
Eija-Riitta Korhola

Stališče Sveta
Člen 27 – odstavek 5– pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar Komisija ne določi takih pogojev, 
jih lahko v harmoniziranih standardih 
določijo evropski organi za 
standardizacijo na podlagi spremenjenega 
mandata.

črtano

Or.en

Obrazložitev

Sedanja praksa, po kateri Komisija izdaja sklepe o nepotrebnosti dodatnega testiranja 
(CWFT), deluje dobro. Če bi takšno pristojnost odločanja prenesli na organe za 
standardizacijo, bi tehnični odbori zelo verjetno začeli tekmovati med sabo, kateri bo bolj 
razširil prakso netestiranja.

Predlog spremembe 141
Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 31 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka f a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(fa) izpolnjuje svoje naloge skozi delovne 
skupine, v katerih so zastopane vse 
zainteresirane strani.

Or.en

Predlog spremembe 142
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 36
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Stališče Sveta Predlog spremembe

Uporaba specifične tehnične 
dokumentacije

Uporaba poenostavljenih postopkov

Or.en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 143
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 36 – odstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Pri določitvi tip proizvoda, lahko 
proizvajalec nadomesti preskušanje tipa 
ali izračun tipa s specifično tehnično 
dokumentacijo, ki kaže, da:

črtano

Or.en

Obrazložitev

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 
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documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Predlog spremembe 144
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 36 – odstavek 1 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) za eno ali več bistvenih značilnosti 
gradbenega proizvoda, ki ga proizvajalec 
daje na trg, velja, da navedeni proizvod 
dosega določeno raven ali razred lastnosti 
brez preskušanja ali izračuna ali brez 
nadaljnjega preskušanja ali izračuna v 
skladu s pogoji iz ustrezne harmonizirane 
tehnične specifikacije ali odločbe 
Komisije,

(a) Proizvajalec lahko v skladu s pogoji iz 
ustrezne harmonizirane tehnične 
specifikacije ali odločbe Komisije za eno 
ali več bistvenih značilnosti gradbenega 
proizvoda, ki ga daje na trg, izjavi, da 
navedeni proizvod dosega določeno raven 
ali razred lastnosti brez preskušanja ali 
izračuna ali brez nadaljnjega preskušanja 
ali izračuna. Izpolnjevanje teh pogojev se 
ustrezno dokumentira.

Or.en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 145
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 36 – odstavek 1 – točka b 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) gradbeni proizvod, zajet v 
harmoniziranem standardu, ki ga 
proizvajalec daje na trg, ustreza tipu 
proizvoda drugega gradbenega proizvoda, 
ki ga je proizvedel drug proizvajalec in je 
že bil preskušen v skladu z ustreznim 
harmoniziranim standardom. Kadar so ti 
pogoji izpolnjeni, ima proizvajalec pravico 
navesti lastnosti, ki ustrezajo vsem ali 
nekaterim rezultatom preskusa tega 
drugega proizvoda. Proizvajalec lahko 
uporabi rezultate preskusa, ki jih je pridobil 
drugi proizvajalec, šele potem, ko je 
pridobil dovoljenje tega proizvajalca, ki 
ostaja odgovoren za točnost, zanesljivost in
nespremenljivost navedenih rezultatov 
preskusa; ali

(b) Če gradbeni proizvod, zajet v 
harmoniziranem standardu, ki ga 
proizvajalec daje na trg, ustreza tipu 
proizvoda drugega gradbenega proizvoda, 
ki ga je proizvedel drug proizvajalec in je 
že bil preskušen v skladu z ustreznim 
harmoniziranim standardom, ima 
proizvajalec pravico navesti lastnosti, ki 
ustrezajo vsem ali nekaterim rezultatom 
preskusa tega drugega proizvoda. 
Izpolnjevanje teh pogojev se ustrezno 
dokumentira. Proizvajalec lahko uporabi 
rezultate preskusa, ki jih je pridobil drugi 
proizvajalec, šele potem, ko je pridobil 
dovoljenje tega proizvajalca, ki ostaja 
odgovoren za točnost, zanesljivost in 
nespremenljivost navedenih rezultatov 
preskusa.

Or.en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 146
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 36 – odstavek 1 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) je gradbeni proizvod, zajet v (c) Če je gradbeni proizvod, zajet v 
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harmonizirani tehnični specifikaciji, ki ga 
proizvajalec daje na trg, sistem, sestavljen 
iz sestavnih delov, ki jih proizvajalec 
ustrezno sestavi na podlagi natančnih 
navodil ponudnika takšnega sistema ali 
njegovega sestavnega dela, ki je navedeni 
sistem ali sestavni del že preskusil z vidika 
ene ali več njegovih bistvenih značilnosti v 
skladu z ustrezno harmonizirano tehnično 
specifikacijo. Kadar so ti pogoji izpolnjeni,
ima proizvajalec pravico navesti lastnosti, 
ki ustrezajo vsem ali nekaterim rezultatom 
preskusa za sistem ali sestavni del, ki mu je 
zagotovljen. Proizvajalec lahko uporabi 
rezultate preskusa, ki jih je pridobil drugi 
proizvajalec ali ponudnik sistema, šele 
potem, ko je pridobil dovoljenje tega 
proizvajalca ali ponudnika sistema, ki 
ostaja odgovoren za točnost, zanesljivost in 
nespremenljivost navedenih rezultatov 
preskusa.

harmonizirani tehnični specifikaciji, ki ga 
proizvajalec daje na trg, sistem, sestavljen 
iz sestavnih delov, ki jih proizvajalec 
ustrezno sestavi na podlagi natančnih 
navodil ponudnika takšnega sistema ali 
njegovega sestavnega dela, ki je navedeni 
sistem ali sestavni del že preskusil z vidika 
ene ali več njegovih bistvenih značilnosti v 
skladu z ustrezno harmonizirano tehnično 
specifikacijo, ima proizvajalec pravico 
navesti lastnosti, ki ustrezajo vsem ali 
nekaterim rezultatom preskusa za sistem ali 
sestavni del, ki mu je zagotovljen. 
Izpolnjevanje teh pogojev se ustrezno 
dokumentira. Proizvajalec lahko uporabi 
rezultate preskusa, ki jih je pridobil drugi 
proizvajalec ali ponudnik sistema, šele 
potem, ko je pridobil dovoljenje tega 
proizvajalca ali ponudnika sistema, ki 
ostaja odgovoren za točnost, zanesljivost in 
nespremenljivost navedenih rezultatov 
preskusa.

Or.en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 147
Andreas Schwab

Stališče Sveta
Člen 36 – odstavek 1 – točka c 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

c) je gradbeni proizvod, zajet v 
harmonizirani tehnični specifikaciji, ki ga 
proizvajalec daje na trg, sistem, sestavljen 
iz sestavnih delov, ki jih proizvajalec 
ustrezno sestavi na podlagi natančnih 
navodil ponudnika takšnega sistema ali 
njegovega sestavnega dela, ki je navedeni 
sistem ali sestavni del že preskusil z vidika 
ene ali več njegovih bistvenih značilnosti v 
skladu z ustrezno harmonizirano tehnično 
specifikacijo. Kadar so ti pogoji izpolnjeni, 
ima proizvajalec pravico navesti lastnosti, 
ki ustrezajo vsem ali nekaterim rezultatom 
preskusa za sistem ali sestavni del, ki mu je 
zagotovljen. Proizvajalec lahko uporabi 
rezultate preskusa, ki jih je pridobil drugi 
proizvajalec ali ponudnik sistema, šele 
potem, ko je pridobil dovoljenje tega 
proizvajalca ali ponudnika sistema, ki 
ostaja odgovoren za točnost, zanesljivost in 
nespremenljivost navedenih rezultatov 
preskusa.

c) je gradbeni proizvod, zajet v 
harmoniziranem standardu, ki ga 
proizvajalec daje na trg, sistem, sestavljen 
iz sestavnih delov, ki jih proizvajalec 
ustrezno sestavi na podlagi natančnih 
navodil ponudnika takšnega sistema ali 
njegovega sestavnega dela, ki je navedeni 
sistem ali sestavni del že preskusil z vidika 
ene ali več njegovih bistvenih značilnosti v 
skladu z ustreznim harmoniziranim 
standardom. Kadar so ti pogoji izpolnjeni, 
ima proizvajalec pravico navesti lastnosti, 
ki ustrezajo vsem ali nekaterim rezultatom 
preskusa za sistem ali sestavni del, ki mu je 
zagotovljen. Proizvajalec lahko uporabi 
rezultate preskusa, ki jih je pridobil drugi 
proizvajalec ali ponudnik sistema, šele 
potem, ko je pridobil dovoljenje tega 
proizvajalca ali ponudnika sistema, ki 
ostaja odgovoren za točnost, zanesljivost in 
nespremenljivost navedenih rezultatov 
preskusa.

Or.de

Predlog spremembe 148
Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 36 – odstavek 1 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) je gradbeni proizvod, zajet v 
harmonizirani tehnični specifikaciji, ki ga 
proizvajalec daje na trg, sistem, sestavljen 
iz sestavnih delov, ki jih proizvajalec 
ustrezno sestavi na podlagi natančnih 
navodil ponudnika takšnega sistema ali 
njegovega sestavnega dela, ki je navedeni 
sistem ali sestavni del že preskusil z vidika 
ene ali več njegovih bistvenih značilnosti v 
skladu z ustrezno harmonizirano tehnično 
specifikacijo. Kadar so ti pogoji izpolnjeni, 

(c) je gradbeni proizvod, zajet v 
harmoniziranem standardu, ki ga 
proizvajalec daje na trg, sistem, sestavljen 
iz sestavnih delov, ki jih proizvajalec 
ustrezno sestavi na podlagi natančnih 
navodil ponudnika takšnega sistema ali 
njegovega sestavnega dela, ki je navedeni 
sistem ali sestavni del že preskusil z vidika 
ene ali več njegovih bistvenih značilnosti v 
skladu z ustrezno harmonizirano tehnično 
specifikacijo. Kadar so ti pogoji izpolnjeni, 



PE450.931v01-00 56/76 AM\835714SL.doc

SL

ima proizvajalec pravico navesti lastnosti, 
ki ustrezajo vsem ali nekaterim rezultatom 
preskusa za sistem ali sestavni del, ki mu je 
zagotovljen. Proizvajalec lahko uporabi 
rezultate preskusa, ki jih je pridobil drugi 
proizvajalec ali ponudnik sistema, šele 
potem, ko je pridobil dovoljenje tega 
proizvajalca ali ponudnika sistema, ki 
ostaja odgovoren za točnost, zanesljivost in 
nespremenljivost navedenih rezultatov 
preskusa.

ima proizvajalec pravico navesti lastnosti, 
ki ustrezajo vsem ali nekaterim rezultatom 
preskusa za sistem ali sestavni del, ki mu je 
zagotovljen. Proizvajalec lahko uporabi 
rezultate preskusa, ki jih je pridobil drugi 
proizvajalec ali ponudnik sistema, šele 
potem, ko je pridobil dovoljenje tega 
proizvajalca ali ponudnika sistema, ki 
ostaja odgovoren za točnost, zanesljivost in 
nespremenljivost navedenih rezultatov 
preskusa.

Or.en

Predlog spremembe 149
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 36 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Če spada gradbeni proizvod iz odstavka 
1 v družino gradbenih proizvodov, za 
katere je veljavni sistem ocenjevanja in 
preverjanja nespremenljivosti lastnosti 
sistem 1+ ali 1, kakor je določeno v Prilogi 
V, priglašeni organ za certificiranje 
proizvodov iz Priloge V preveri specifično 
tehnično dokumentacijo.

2. Če spada gradbeni proizvod iz 
odstavka 1 v družino gradbenih 
proizvodov, za katere je veljavni sistem 
ocenjevanja in preverjanja 
nespremenljivosti lastnosti sistem 1+ ali 1, 
kakor je določeno v Prilogi V, priglašeni 
organ za certificiranje proizvodov iz 
Priloge V preveri dokumentacijo iz 
odstavka 1.

Or.en

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 150
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 37

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 37
Uporaba poenostavljenih postopkov s 

strani mikro podjetij
črtano

Mikro podjetja, ki proizvajajo gradbene 
proizvode, zajete v harmoniziranem 
standardu, lahko zamenjajo določitev tipa 
proizvoda na podlagi preskušanja tipa za 
veljavna sistema 3 in 4 iz Priloge V z 
uporabo metod, ki se razlikujejo od metod 
iz veljavnega harmoniziranega standarda.
Ti proizvajalci lahko tudi gradbene 
proizvode, za katere velja sistem 3, 
obravnavajo v skladu z določbami za 
sistem 4. Kadar proizvajalec uporablja 
poenostavljeni postopek, tedaj s specifično 
tehnično dokumentacijo dokazuje 
skladnost gradbenega proizvoda z 
veljavnimi zahtevami.

Or.de

Obrazložitev

Namen predlaganega črtanja besedila je zagotoviti pravično konkurenco in preprečiti 
tveganja, povezana z varnostjo. Proizvodi iz tega predpisa niso v nobenem primeru 
enakovredni s proizvodi iz členov 3 do 6 in prispevajo k izkrivljanju konkurence, morebiti pa 
tudi h gradbenim objektom, ki niso varni, ter k težavam pri nadzoru trga. Potrebe 
mikropodjetij se v zadostni meri upoštevajo v členu 5.

Predlog spremembe 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Člen 37 – odstavek 1 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

Mikro podjetja, ki proizvajajo gradbene 
proizvode, zajete v harmoniziranem 
standardu, lahko zamenjajo določitev tipa 
proizvoda na podlagi preskušanja tipa za 
veljavna sistema 3 in 4 iz Priloge V z 
uporabo metod, ki se razlikujejo od metod 
iz veljavnega harmoniziranega standarda. 
Ti proizvajalci lahko tudi gradbene 
proizvode, za katere velja sistem 3, 
obravnavajo v skladu z določbami za 
sistem 4. Kadar proizvajalec uporablja 
poenostavljeni postopek, tedaj s specifično 
tehnično dokumentacijo dokazuje 
skladnost gradbenega proizvoda z 
veljavnimi zahtevami.

črtano

Or.pl

Predlog spremembe 152
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 37 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Mikro podjetja, ki proizvajajo gradbene 
proizvode, zajete v harmoniziranem 
standardu, lahko zamenjajo določitev tipa 
proizvoda na podlagi preskušanja tipa za 
veljavna sistema 3 in 4 iz Priloge V z 
uporabo metod, ki se razlikujejo od metod 
iz veljavnega harmoniziranega standarda.
Ti proizvajalci lahko tudi gradbene 
proizvode, za katere velja sistem 3, 
obravnavajo v skladu z določbami za 
sistem 4. Kadar proizvajalec uporablja 
poenostavljeni postopek, tedaj s specifično 
tehnično dokumentacijo dokazuje 
skladnost gradbenega proizvoda z 
veljavnimi zahtevami.

Mikro podjetja, ki proizvajajo gradbene 
proizvode, zajete v harmoniziranem 
standardu, lahko zamenjajo določitev tipa 
proizvoda na podlagi preskušanja tipa za 
veljavna sistema 3 in 4 iz Priloge V z 
uporabo metod, ki se razlikujejo od metod 
iz veljavnega harmoniziranega standarda 
pod tam določenimi pogoji.
Ti proizvajalci lahko tudi gradbene 

proizvode, za katere velja sistem 3, 
obravnavajo v skladu z določbami za 
sistem 4. Kadar proizvajalec uporablja 
poenostavljeni postopek, tedaj s specifično 
tehnično dokumentacijo dokazuje 
skladnost gradbenega proizvoda z 
veljavnimi zahtevami ter enakovrednost 
uporabljenih metod s predvidenimi 
metodami harmoniziranih tehničnih 
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specifikacij.

Or.de

Obrazložitev

Komisija je v svojih pripombah na skupno stališče Sveta upravičeno opozorila na določeno 
neskladnost pri oblikovanju specifične tehnične dokumentacije. S predlogom spremembe se ta 
neskladnost odpravlja in se zagotavlja, da bodo proizvodi, deklarirani na podlagi specifične 
tehnične dokumentacije, enakovredni proizvodom, označenim z oznako CE.

Predlog spremembe 153
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 37 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Mikro podjetja, ki proizvajajo gradbene 
proizvode, zajete v harmoniziranem 
standardu, lahko zamenjajo določitev tipa 
proizvoda na podlagi preskušanja tipa za 
veljavna sistema 3 in 4 iz Priloge V z 
uporabo metod, ki se razlikujejo od metod 
iz veljavnega harmoniziranega standarda.
Ti proizvajalci lahko tudi gradbene 
proizvode, za katere velja sistem 3, 
obravnavajo v skladu z določbami za 
sistem 4. Kadar proizvajalec uporablja 
poenostavljeni postopek, tedaj s specifično 
tehnično dokumentacijo dokazuje 
skladnost gradbenega proizvoda z 
veljavnimi zahtevami.

Mikro podjetja, ki proizvajajo gradbene 
proizvode, zajete v harmoniziranem 
standardu, lahko zamenjajo določitev tipa 
proizvoda na podlagi preskušanja tipa za 
veljavna sistema 3 in 4 iz Priloge V z 
uporabo metod, ki se razlikujejo od metod 
iz veljavnega harmoniziranega standarda.
Ti proizvajalci lahko tudi gradbene 
proizvode, za katere velja sistem 3, 
obravnavajo v skladu z določbami za 
sistem 4. Kadar proizvajalec uporablja 
poenostavljeni postopek, tedaj z ustrezno
dokumentacijo dokazuje izpolnjevanje teh 
pogojev in skladnost gradbenega proizvoda 
z veljavnimi zahtevami.

Or.en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 154
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 38 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. V zvezi z gradbenimi proizvodi, zajetimi 
v harmoniziranem standardu, ki so 
proizvedeni individualno ali izdelani po 
naročilu v neserijski proizvodnji na 
podlagi posebnega naročila ter vgrajeni v 
posamezen določen gradbeni objekt, lahko 
proizvajalec nadomesti del veljavnega 
sistema v zvezi z ocenjevanjem lastnosti iz 
Priloge V s specifično tehnično 
dokumentacijo, ki kaže skladnost 
navedenega proizvoda z veljavnimi 
zahtevami.

črtano

Or.de

Obrazložitev

Predlagano črtanje besedila omogoča jasnost pri vključevanju malih in srednje velikih 
podjetij v uredbo in preprečevanje izkrivljanja konkurence. Določba je že zajeta v členu 5, 
razlikuje se samo v tem, da proizvodi iz člena 5 nimajo oznake CE. Uredba na tem mestu 
vsebuje določbo, ki je v nasprotju z obstoječo prakso in za podjetja pomeni birokratsko oviro 
ter strokovne in finančne obremenitve, ne da bi prispevala k večji varnosti.

Predlog spremembe 155
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 38 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

(1) V zvezi z gradbenimi proizvodi, 
zajetimi v harmoniziranem standardu, ki so 

(1) V zvezi z gradbenimi proizvodi, 
zajetimi v harmoniziranem standardu, ki so 
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proizvedeni individualno ali izdelani po 
naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi 
posebnega naročila ter vgrajeni v 
posamezen določen gradbeni objekt, lahko 
proizvajalec nadomesti del veljavnega 
sistema v zvezi z ocenjevanjem lastnosti iz 
Priloge V s specifično tehnično 
dokumentacijo, ki kaže skladnost 
navedenega proizvoda z veljavnimi 
zahtevami.

proizvedeni individualno ali izdelani po 
naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi 
posebnega naročila ter vgrajeni v 
posamezen določen gradbeni objekt, lahko 
proizvajalec nadomesti del veljavnega 
sistema v zvezi z ocenjevanjem lastnosti iz 
Priloge V s specifično tehnično 
dokumentacijo, ki kaže skladnost 
navedenega proizvoda z veljavnimi 
zahtevami in enakovrednost uporabljenih 
metod z metodami, predvidenimi v 
harmoniziranih tehničnih specifikacijah.

Or.de

Obrazložitev

Komisija je v svojih pripombah na skupno stališče Sveta upravičeno opozorila na določeno 
neskladnost pri oblikovanju specifične tehnične dokumentacije. S predlogom spremembe se ta 
neskladnost odpravlja in se zagotavlja, da bodo proizvodi, deklarirani na podlagi specifične 
tehnične dokumentacije, enakovredni proizvodom, označenim z oznako CE.

Predlog spremembe 156
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 38 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. V zvezi z gradbenimi proizvodi, zajetimi 
v harmoniziranem standardu, ki so 
proizvedeni individualno ali izdelani po 
naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi 
posebnega naročila ter vgrajeni v 
posamezen določen gradbeni objekt, lahko 
proizvajalec nadomesti del veljavnega 
sistema v zvezi z ocenjevanjem lastnosti iz 
Priloge V s specifično tehnično
dokumentacijo, ki kaže skladnost 
navedenega proizvoda z veljavnimi 
zahtevami.

1. V zvezi z gradbenimi proizvodi, zajetimi 
v harmoniziranem standardu, ki so 
proizvedeni individualno ali izdelani po 
naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi 
posebnega naročila ter vgrajeni v 
posamezen določen gradbeni objekt, lahko 
proizvajalec nadomesti del veljavnega 
sistema v zvezi z ocenjevanjem lastnosti iz 
Priloge V z ustrezno dokumentacijo, ki 
dokazuje izpolnjevanje teh pogojev in
skladnost navedenega proizvoda z 
veljavnimi zahtevami.

Or.en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 157
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 38 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Če spada gradbeni proizvod iz odstavka 
1 v družino gradbenih proizvodov, za 
katere je veljavni sistem ocenjevanja in 
preverjanja nespremenljivosti lastnosti 
sistem 1+ ali 1, kakor je določeno v 
Prilogi V, priglašeni organ za 
certificiranje proizvodov iz Priloge V 
preveri specifično tehnično 
dokumentacijo.

črtano

Or.de

Obrazložitev

Utemeljitev: Predlagano črtanje besedila omogoča jasnost pri vključevanju malih in srednje 
velikih podjetij v uredbo in preprečevanje izkrivljanja konkurence. Določba je že zajeta v 
členu 5, razlikuje se samo v tem, da proizvodi iz člena 5 nimajo oznake CE. Uredba na tem 
mestu vsebuje določbo, ki je v nasprotju z obstoječo prakso in za podjetja pomeni birokratsko 
oviro ter strokovne in finančne obremenitve, ne da bi prispevala k večji varnosti.
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Predlog spremembe 158
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 38 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Če spada gradbeni proizvod iz odstavka 
1 v družino gradbenih proizvodov, za 
katere je veljavni sistem ocenjevanja in 
preverjanja nespremenljivosti lastnosti 
sistem 1+ ali 1, kakor je določeno v Prilogi 
V, priglašeni organ za certificiranje 
proizvodov iz Priloge V preveri specifično 
tehnično dokumentacijo.

2. Če spada gradbeni proizvod iz 
odstavka 1 v družino gradbenih 
proizvodov, za katere je veljavni sistem 
ocenjevanja in preverjanja 
nespremenljivosti lastnosti sistem 1+ ali 1, 
kakor je določeno v Prilogi V, priglašeni 
organ za certificiranje proizvodov iz 
Priloge V preveri dokumentacijo iz 
odstavka 1.

Or.en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 159
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 56 – odstavek 1– pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepajo v skladu s členom 20 
Uredbe (ES) št. 765/2008 ali kadar 
utemeljeno menijo, da gradbeni proizvod, 
ki je zajet v harmoniziranem standardu ali 
za katerega je bila izdana evropska 

Kadar organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepajo v skladu s členom 20 
Uredbe (ES) št. 765/2008 ali kadar 
utemeljeno menijo, da gradbeni proizvod 
ne dosega navedenih lastnosti in/ali ogroža 
izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene 
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tehnična ocena, ne dosega navedenih 
lastnosti in ogroža izpolnjevanje osnovnih 
zahtev za gradbene objekte, ki jih zajema 
ta uredba, ti organi ocenijo, ali zadevni 
proizvod izpolnjuje ustrezne zahteve iz te 
uredbe. Zadevni gospodarski subjekti v 
potrebnem obsegu sodelujejo z organi za 
nadzor trga.

objekte, ki jih zajema ta uredba, ti organi 
ocenijo, ali zadevni proizvod izpolnjuje 
ustrezne zahteve iz te uredbe. Zadevni 
gospodarski subjekti v potrebnem obsegu 
sodelujejo z organi za nadzor trga.

Or.en

Obrazložitev

Kar zadeva gradbene proizvode, uvožene iz tretjih držav, bi bilo zelo uporabno, če bi kolikor 
je mogoče razširili obseg nadzora trga, saj bi s tem preprečili, da bi nekateri gradbeni 
proizvodi izpadli iz obsega nadzora trga zgolj zato, ker proizvod ne bi imel oznake CE.

Predlog spremembe 160
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 56 – odstavek 5 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) proizvod ne dosega navedenih lastnosti 
in/ali ne izpolnjuje zahtev, povezanih z 
izpolnjevanjem osnovnih zahtev za 
gradbene objekte, ki so določene v tej 
uredbi;

(a) proizvod ne dosega navedenih lastnosti 
in/ali ne izpolnjuje zahtev, povezanih z 
zdravjem ali varnostjo oseb ali 
varovanjem drugih javnih interesov, ki so 
določene v tej uredbi;

Or.en

Obrazložitev

Odgovornost za nadzor izpolnjevanja zahtev za gradbene objekte ima sistem držav članic za 
ocenjevanje dokončanih gradenj in ne nadzor trga. Nadzor trga pa se mora osredotočiti na 
zdravje in varnost oseb in varovanje javnih interesov.

Predlog spremembe 161
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 56 – odstavek 5 – točka b 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) pomanjkljivosti v harmoniziranih 
tehničnih specifikacijah ali specifični 
tehnični dokumentaciji.

(b) pomanjkljivosti v harmoniziranih 
tehničnih specifikacijah.

Or.en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 162
Mitro Repo

Stališče Sveta
Člen 57 – odstavek 3– pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar za nacionalni ukrep velja, da je 
utemeljen, in je neskladnost gradbenega 
proizvoda posledica pomanjkljivosti v 
evropskem ocenjevalnem dokumentu ali 
specifični tehnični dokumentaciji, kakor je 
navedeno v členu 56(5)(b), Komisija 
zadevo predložiti stalnemu odboru za 
gradbeništvo in naknadno sprejme ustrezne 
ukrepe.

Kadar za nacionalni ukrep velja, da je 
utemeljen, in je neskladnost gradbenega 
proizvoda posledica pomanjkljivosti v 
evropskem ocenjevalnem dokumentu, 
kakor je navedeno v členu 56(5)(b), 
Komisija zadevo predložiti stalnemu 
odboru za gradbeništvo in naknadno 
sprejme ustrezne ukrepe.

Or.en

Obrazložitev

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

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

Stališče Sveta
Člen 60 – odstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za dosego ciljev te uredbe, tj. zlasti 
odpravljanje omejitev in izogibanje 
omejitvam za dostopnost gradbenih 
proizvodov na trgu, se v skladu s členom 
61 in ob upoštevanju pogojev, določenih v 
členih 62 in 63, na Komisijo prenesejo 
naslednje zadeve:

Za dosego ciljev te uredbe, tj. zlasti 
odpravljanje omejitev in izogibanje 
omejitvam za dostopnost gradbenih 
proizvodov na trgu, se v skladu s členom 
61 in ob upoštevanju pogojev, določenih v 
členih 62 in 63, na Komisijo prenesejo 
naslednje zadeve, ki jih Komisija 
obravnava po posvetovanju z odborom iz 
člena 64:

Or.de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je omogočiti lažje vključevanje vseh pomembnih akterjev.
Komisija je dolžna izvrševati to zavezo in se posvetovati s stalnim odborom, saj brez 
zadostnega vključevanja držav članic, organizacij za standarde in organizacije tehničnih 
organov za ugotavljanje skladnosti ter strokovnih združenj ni mogoče pričakovati strokovnih 
in praktičnih rezultatov.

Predlog spremembe 164
Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 60 – odstavek 1 – uvodni del 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

Za dosego ciljev te uredbe, tj. zlasti 
odpravljanje omejitev in izogibanje 
omejitvam za dostopnost gradbenih 
proizvodov na trgu, se v skladu s členom 
61 in ob upoštevanju pogojev, določenih v 
členih 62 in 63, na Komisijo prenesejo
naslednje zadeve:

Za dosego ciljev te uredbe, tj. zlasti 
odpravljanje omejitev in izogibanje 
omejitvam za dostopnost gradbenih 
proizvodov na trgu, se v skladu s 
členom 61 in ob upoštevanju pogojev, 
določenih v členih 62 in 63, ter po 
posvetovanju z odborom v skladu s 
členom 64 na Komisijo prenesejo 
naslednje zadeve:

Or.en

Predlog spremembe 165
Heide Rühle

Stališče Sveta
Člen 60 – odstavek 1 – točka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) po potrebi določitev bistvenih 
značilnosti ali mejnih vrednosti za 
določene družine gradbenih proizvodov, 
glede katerih proizvajalec v skladu s členi 
od 3 do 6 navede lastnosti proizvoda 
proizvajalca, ko je dan na trg, in sicer glede 
predvidene uporabe po ravneh ali razredih 
ali opisno;

(a) določitev bistvenih značilnosti ali 
mejnih vrednosti za določene družine 
gradbenih proizvodov, glede katerih 
proizvajalec v skladu s členi od 3 do 6 
navede lastnosti proizvoda proizvajalca, ko 
je dan na trg, in sicer glede predvidene 
uporabe po ravneh ali razredih ali opisno;

Or.en

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

Stališče Sveta
Priloga I – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Gradbeni objekti kot celote in njihovi 
posamezni deli morajo biti primerni za 
predvideno uporabo. Gradbeni objekti 
morajo ob običajnem vzdrževanju 

Gradbeni objekti kot celote in njihovi 
posamezni deli morajo biti primerni za 
predvideno uporabo. Gradbeni objekti 
morajo ob običajnem vzdrževanju 
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izpolnjevati te osnovne zahteve za 
gradbene objekte ves čas ekonomsko 
sprejemljive življenjske dobe.

izpolnjevati te osnovne zahteve za 
gradbene objekte ves čas ekonomsko 
sprejemljive življenjske dobe. Opredelitev 
bistvenih značilnosti proizvodov ter metod 
in meril za ugotavljanje lastnosti 
proizvodov z ozirom na temeljne zahteve 
te priloge je podana v tehničnih 
specifikacijah.
Kadar je mogoče, se izpolnjevanje 
osnovnih zahtev dokazuje z usklajenimi 
evropskimi predpisi (na primer standardi 
Eurocodes).

Or.de

Obrazložitev

Predlog Sveta samo deloma uresničuje cilj o harmonizaciji. Brez popolnih skupnih pravil na 
evropski ravni za dokazovanje skladnosti iz Priloge I morajo zahtevane značilnosti in 
lastnosti proizvoda izhajati iz nacionalnih predpisov za dokazovanje skladnosti. Proizvajalec 
gradbenih proizvodov mora zato upoštevati veliko različnih nacionalnih meril in značilnosti.
Zato bi bilo treba v uredbo vključiti že obstoječe standarde Eurocodes.

Predlog spremembe 167
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Priloga I – del 3 – odstavek 1 – točka d 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(d) izpusta nevarnih snovi v podzemno 
vodo, morske vode ali zemljo;

(d) izpusta nevarnih snovi v podzemno 
vodo, jezera, reke, morske vode ali zemljo;

Or.en

Predlog spremembe 168
Eija-Riitta Korhola

Stališče Sveta
Priloga I – del 3 – odstavek 1 – točka d 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(d) izpusta nevarnih snovi v podzemno 
vodo, morske vode ali zemljo;

(d) izpusta nevarnih snovi v podzemno 
vodo, morske vode, jezera, rečne sisteme
ali zemljo;

Or.en

Predlog spremembe 169
Andreas Schwab

Stališče Sveta
Priloga I – del 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

7. Trajnostna raba naravnih virov 7. Trajnostna raba naravnih virov v 
gradbenih objektih

Or.en

Obrazložitev

Pomembno je omeniti gradbeno razsežnost v naslovu, da preprečimo nesporazume.

Predlog spremembe 170
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Priloga I – del 7 

Stališče Sveta Predlog spremembe

7. Trajnostna raba naravnih virov 7. Trajnostna raba naravnih virov pri 
gradnjah

Or.en

Predlog spremembe 171
Heide Rühle

Stališče Sveta
Priloga I – del 7 – odstavek 1 – uvodni del
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Stališče Sveta Predlog spremembe

Gradbeni objekti morajo biti načrtovani, 
grajeni in zrušeni tako, da je raba naravnih 
virov trajnostna in da se zagotovi 
naslednje:

Gradbeni objekti morajo biti načrtovani, 
grajeni in zrušeni tako, da je raba naravnih 
virov trajnostna in zlasti da se zagotovi 
naslednje:

Or.en

Predlog spremembe 172
Eija-Riitta Korhola

Stališče Sveta
Priloga I – del 7 – odstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

Gradbeni objekti morajo biti načrtovani, 
grajeni in zrušeni tako, da je raba naravnih 
virov trajnostna in da se zagotovi 
naslednje:

Gradbeni objekti morajo biti načrtovani, 
grajeni in zrušeni tako, da je raba naravnih 
virov v njihovem življenjskem ciklu
trajnostna in da se zagotovi naslednje:

Or.en

Obrazložitev

Gradbeni sektor porabi do 50 % surovin v Evropi in ustvari 40 % vseh odpadkov v Evropi. Če 
želimo vključiti politiko EU glede „trajnostne uporabe naravnih virov“, kakor je opredeljena 
v tematski strategiji EU o trajnostni rabi naravnih virov (KOM(2005)670), je treba zagotoviti, 
da bodo okoljske proizvodne deklaracije (EPD) gradbenih proizvodov vključevale pomembne 
informacije o glavnem cilju EU v zvezi s trajnostno rabo naravnih virov v njihovem 
življenjskem ciklu.

Predlog spremembe 173
Heide Rühle

Stališče Sveta
Priloga I – del 7 – odstavek 1 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) možnost recikliranja gradbenih 
objektov, gradbenega materiala in delov po 
zrušenju;

(a) ponovna uporaba ali možnost 
recikliranja gradbenih objektov, njihovih 
materialov in delov po zrušenju;
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Or.en

Predlog spremembe 174
Eija-Riitta Korhola

Stališče Sveta
Priloga I – del 7 – odstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Okoljske informacije o gradbenih 
proizvodih morajo vključevati vsaj 
naslednje:
a) uporabo naravnih virov (med drugim 
ločeno za neobnovljive in obnovljive 
materiale in energijo);
b) okoljske učinke; ter
c) nastale odpadke.

Or.en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 175
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Stališče Sveta
Priloga II – del 5 – naslov
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Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Sodelovanje Komisije 5. Sodelovanje Komisije in proizvajalcev

Or.de

Obrazložitev

Tudi proizvajalcem je treba omogočiti sodelovanje.

Predlog spremembe 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Priloga II – del 5 – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Predstavnik Komisije lahko kot opazovalec
sodeluje pri vseh delih izvajanja delovnega 
programa.

Predstavnik Komisije in predstavnik
proizvajalca lahko kot opazovalca 
sodelujeta pri vseh delih izvajanja 
delovnega programa.

Or.de

Obrazložitev

Tudi proizvajalcem je treba omogočiti sodelovanje.

Predlog spremembe 177
Heide Rühle

Stališče Sveta
Priloga II – del 7 – odstavek 1 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) pošlje izvod Komisiji. (c) po posvetovanju z odborom v skladu s 
členom 64 pošlje izvod Komisiji.

Or.en
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Predlog spremembe 178
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Priloga II – del 7 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Če Komisija v petnajstih dneh po prejemu 
osnutka evropskega ocenjevalnega 
dokumenta sporoči organizaciji TAB svoje 
pripombe, organizacija TAB ustrezno 
spremeni osnutek ter pošlje izvod 
sprejetega evropskega ocenjevalnega 
dokumenta proizvajalcu in Komisiji.

Če Komisija v petnajstih dneh po prejemu 
izvoda evropskega ocenjevalnega 
dokumenta sporoči organizaciji TAB svoje 
pripombe, organizacija TAB pripombe
preveri ter pošlje izvod spremenjenega ali 
nespremenjenega evropskega 
ocenjevalnega dokumenta proizvajalcu in 
Komisiji.

Or.de

Obrazložitev

Izbira besed je zavajajoča, saj je bil osnutek sprejet že v točki (b) in zato ne gre več za 
osnutek. Poleg tega vpliv Komisije, ki bi vedno pomenil spremembe, v tej obliki ni sprejemljiv.

Predlog spremembe 179
Heide Rühle

Stališče Sveta
Priloga III – del 7 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Če Komisija v petnajstih dneh po prejemu 
osnutka evropskega ocenjevalnega 
dokumenta sporoči organizaciji TAB svoje 
pripombe, organizacija TAB ustrezno 
spremeni osnutek ter pošlje izvod 
sprejetega evropskega ocenjevalnega 
dokumenta proizvajalcu in Komisiji.

Če Komisija v petnajstih delovnih dneh po 
prejemu osnutka evropskega ocenjevalnega 
dokumenta sporoči organizaciji TAB svoje 
pripombe, organizacija TAB ponovno 
obravnava osnutek ob upoštevanju teh 
pripomb ter pošlje izvod sprejetega 
evropskega ocenjevalnega dokumenta 
proizvajalcu in Komisiji.

Or.en
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Predlog spremembe 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Stališče Sveta
Priloga III – naslov

Stališče Sveta Predlog spremembe

Izjava o lastnostih št. ................... črtano

Or.de

Obrazložitev

Ni razvidno, zakaj so poleg identifikacijske oznake iz točke 1 potrebne še dodatne številke.

Predlog spremembe 181
Mitro Repo

Stališče Sveta
Priloga III – točka 3 – podtočka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) datiran sklic na ustrezni harmonizirani 
standard in po potrebi referenčno številko 
uporabljene specifične tehnične
dokumentacije

(a) datiran sklic na ustrezni harmonizirani 
standard in po potrebi referenčno številko 
dokumentacije, uporabljene za namene iz 
členov 36 do 38

Or.en

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 182
Mitro Repo

Stališče Sveta
Priloga III – točka 3 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se 
je v skladu s členoma 37 in 38 uporabila 
specifična tehnična dokumentacija:

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se 
uporabi člen 37 ali 38:

Or.en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Stališče Sveta
Priloga V – člen 1.1 – točka b – podtočka iv 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(iv) inšpekcijskega preskušanja vzorcev, 
odvzetih preden je proizvod dan na trg.

(iv) dogovora s proizvajalcem, s katerim 
se predvidi inšpekcijsko preskušanje 
vzorcev, odvzetih potem, ko je proizvod 
dan na trg.

Or.pl

Obrazložitev

Inšpekcijsko preskušanje proizvoda, preden je dan na trg, ni smiselno, saj se v tej fazi izvaja 
že preskušanje tipa (ki je bolj natančno kot inšpekcijsko preskušanje), poleg tega pa bi vse 
vzorce za kontrolno preskušanje, preden je proizvod dan na trg, priskrbel proizvajalec, ki bi 
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najverjetneje izbral proizvode z navedenimi lastnostmi. Inšpekcijsko preskušanje bi moralo 
potekati na proizvodih, ki so že na trgu.


