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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros 
sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB
(10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo 
Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0311)1,

– atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2009)0579),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendacijas antrajam 
svarstymui (A7-0000/2010),

1. priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. patvirtina prie šios rezoliucijos pridedamą sprendimą;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Tarybos pozicija
1 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(1) Laikantis valstybių narių taisyklių 
statiniai turi būti projektuojami ir statomi 
taip, kad nekeltų pavojaus žmonių, naminių 

(1) Laikantis valstybių narių taisyklių 
statiniai turi būti projektuojami ir statomi 
taip, kad nekeltų pavojaus žmonių, naminių 

                                               
1 OL C 184 E, 2010 7 8, p. 441.
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gyvūnų ar nuosavybės saugai. gyvūnų ar nuosavybės saugai ir nekenktų 
aplinkai.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 1 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 
d., turinys)

Pakeitimas 2

Tarybos pozicija
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

(5) Kai taikytina, nuostatomis dėl statybos 
produkto naudojimo valstybėje narėje, 
kuriomis siekiama įvykdyti esminius 
statinių reikalavimus, apibrėžiamos 
esminės charakteristikos, kurių 
eksploatacinės savybės turėtų būti 
deklaruojamos. Siekiant išvengti tuščių 
eksploatacinių savybių deklaracijų, turėtų 
būti deklaruojama mažiausiai viena iš 
statybos produkto esminių 
charakteristikų, susijusių su 
deklaruojama naudojimo paskirtimi ar 
paskirtimis.

Or. en

Pakeitimas 3

Tarybos pozicija
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(14a) Atliekant statybos produkto 
eksploatacinių savybių vertinimą taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į sveikatos ir 
saugos aspektus, susijusius su produkto 
naudojimu visą jo būvio ciklą.



PR\834715LT.doc 7/33 PE448.894v03-00

LT

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 2 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 
d., turinys)

Pakeitimas 4

Tarybos pozicija
17 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17) Europos standartizacijos komitetas 
(CEN) ir Europos elektrotechnikos 
standartizacijos komitetas (CENELEC) 
pagal 2003 m. kovo 28 d. pasirašytas 
bendrąsias Komisijos ir šių dviejų 
organizacijų bendradarbiavimo gaires yra 
pripažinti kompetentingomis 
organizacijomis darniesiems standartams 
priimti. Gamintojai turėtų vadovautis tais 
darniaisiais standartais, kai nuorodos į juos 
skelbiamos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, pagal 1998 m.
birželio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/34/EB, 
nustatančioje informacijos apie techninius 
standartus, reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką, nustatytus kriterijus1.

(17) Europos standartizacijos komitetas 
(CEN) ir Europos elektrotechnikos 
standartizacijos komitetas (CENELEC) 
pagal 2003 m. kovo 28 d. pasirašytas 
bendrąsias Komisijos ir šių dviejų 
organizacijų bendradarbiavimo gaires yra 
pripažinti kompetentingomis 
organizacijomis darniesiems standartams 
priimti. Gamintojai turėtų vadovautis tais 
darniaisiais standartais, kai nuorodos į juos 
skelbiamos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, pagal 1998 m.
birželio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/34/EB, 
nustatančioje informacijos apie techninius 
standartus, reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką1, nustatytus kriterijus. Kai tik bus 
pasiektas reikiamas techninės ir 
mokslinės patirties lygis visų susijusių 
aspektų atžvilgiu, turėtų būti daugiau 
naudojami statybos produktų darnieji 
standartai, įskaitant, kai tinkama, 
suteikiant įgaliojimus sukurti šiuos 
standartus remiantis esamais Europos 
vertinimo dokumentais.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 5 ir 120 pakeitimų, priimtų 2009 m.
balandžio 24 d., turinys)
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Pakeitimas 5

Tarybos pozicija
21 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(21) Rengti Europos vertinimo dokumentų 
projektus ir išduoti Europos techninius 
įvertinimus turėtų būti pavesta valstybių 
narių paskirtoms techninio vertinimo 
įstaigoms (toliau – TVĮ). Siekiant 
užtikrinti, kad TVĮ turėtų šioms užduotims 
vykdyti reikalingą kompetenciją, jų 
skyrimo reikalavimai turėtų būti nustatyti 
Sąjungos lygiu.

(21) Rengti Europos vertinimo dokumentų 
projektus ir išduoti Europos techninius 
įvertinimus turėtų būti pavesta valstybių 
narių paskirtoms techninio vertinimo 
įstaigoms (toliau – TVĮ). Siekiant 
užtikrinti, kad TVĮ turėtų šioms užduotims 
vykdyti reikalingą kompetenciją, jų 
skyrimo reikalavimai turėtų būti nustatyti 
Sąjungos lygiu. Paskirtosios TVĮ savo 
veiklą turėtų finansuoti iš nuosavų lėšų, 
kai tai įmanoma.

Or. en

Pakeitimas 6

Tarybos pozicija
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(22) TVĮ turėtų įsteigti organizaciją (toliau 
– TVĮ organizacija), kuri būtų remiama, 
kai taikoma, pasitelkiant Sąjungos 
finansavimą ir kuri koordinuotų Europos 
vertinimo dokumentų projektų rengimo ir 
Europos techninių įvertinimų išdavimo 
procedūras.

(22) TVĮ turėtų įsteigti organizaciją (toliau 
– TVĮ organizacija), kuri būtų remiama, 
kai taikoma, pasitelkiant Sąjungos 
finansavimą ir kuri koordinuotų Europos 
vertinimo dokumentų projektų rengimo ir 
Europos techninių įvertinimų išdavimo 
procedūras, užtikrinant šių procedūrų 
skaidrumą ir būtiną konfidencialumą.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 11 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 
d., turinys)
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Pakeitimas 7

Tarybos pozicija
24 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(24) Būtų naudinga, jeigu į eksploatacinių 
savybių deklaraciją būtų įtraukta 
informacija apie pavojingas medžiagas 
produkto sudėtyje, kad būtų pagerintos 
galimybės tvariai statybai ir sudarytos 
palankesnės sąlygos aplinkai 
nekenksmingų produktų kūrimui. Šis 
reglamentas nedaro poveikio valstybių 
narių teisėms ir pareigoms pagal kitas 
Sąjungos teisės priemones, kurios gali būti 
taikomos pavojingų medžiagų srityje, visų 
pirma 1998 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB 
dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką1, 
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus2, 2006 m. gruodžio 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), 
įsteigiantį Europos cheminių medžiagų 
agentūrą3, 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/98/EB dėl atliekų4 ir 2008 m.
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo5.

(24) Kai taikytina, į eksploatacinių savybių 
deklaraciją turėtų būti įtraukta informacija 
apie pavojingas medžiagas produkto 
sudėtyje, kad būtų pagerintos galimybės 
tvariai statybai ir sudarytos palankesnės 
sąlygos aplinkai nekenksmingų produktų 
kūrimui. Šis reglamentas nedaro poveikio 
valstybių narių teisėms ir pareigoms pagal 
kitas Sąjungos teisės priemones, kurios gali 
būti taikomos pavojingų medžiagų srityje, 
visų pirma 1998 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB 
dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką1, 
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus2, 2006 m. gruodžio 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), 
įsteigiantį Europos cheminių medžiagų 
agentūrą3, 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/98/EB dėl atliekų4 ir 2008 m.
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo5.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 49 ir 101 pakeitimų, priimtų 2009 m.
balandžio 24 d., turinys)
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Pakeitimas 8

Tarybos pozicija
34 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

(34) Turėtų būti nustatytos supaprastintų 
eksploatacinių savybių vertinimo 
procedūrų naudojimo sąlygos, siekiant 
kaip įmanoma labiau sumažinti jų 
pateikimo rinkai išlaidas nesumažinant 
saugumo lygio. Šias supaprastintas 
procedūras taikantys gamintojai turėtų 
tinkamai įrodyti, kad šių sąlygų laikomasi.

Or. en

(naujas EP pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnio 2 dalies b punktą ir 66 
straipsnio 3 dalį)

Pakeitimas 9

Tarybos pozicija
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(34a) Siekiant padidinti rinkos priežiūros 
priemonių poveikį visos šiame reglamente 
pateiktos statybos produktų eksploatacinių 
savybių vertinimo supaprastintos 
procedūros turėtų būti taikomos tik 
fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie 
gamina produktus, kurios jie pateikia 
rinkai.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 18 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 
d., turinys)
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Pakeitimas 10

Tarybos pozicija
39 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(39) Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
laisvam prekių judėjimui, statybos srities 
gaminių kontaktiniai centrai turėtų 
nemokamai teikti informaciją apie 
nuostatas, kuriomis siekiama įvykdyti 
esminius statinių reikalavimus, taikomus 
kiekvieno statybos produkto naudojimo 
paskirčiai kiekvienos valstybės narės 
teritorijoje. Gaminių kontaktiniai centrai 
taip pat gali teikti ekonominės veiklos 
vykdytojams papildomą informaciją ar 
pastabas. Už papildomą informaciją 
gaminių kontaktiniams centrams turėtų būti 
leista imti mokestį, kuris būtų proporcingas 
tokios informacijos ar pastabų išlaidoms.

(39) Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
laisvam prekių judėjimui, statybos srities 
gaminių kontaktiniai centrai turėtų 
nemokamai teikti informaciją apie 
nuostatas, kuriomis siekiama įvykdyti 
esminius statinių reikalavimus, taikomus 
kiekvieno statybos produkto naudojimo 
paskirčiai kiekvienos valstybės narės 
teritorijoje. Gaminių kontaktiniai centrai 
taip pat gali teikti ekonominės veiklos 
vykdytojams papildomą informaciją ar 
pastabas. Už papildomą informaciją 
gaminių kontaktiniams centrams turėtų būti 
leista imti mokestį, kuris būtų proporcingas 
tokios informacijos ar pastabų išlaidoms.
Be to, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad gaminių kontaktiniams centrams 
būtų skiriama pakankamai išteklių.

Or. en

Pakeitimas 11

Tarybos pozicija
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(40a) Statybos srities gaminių 
kontaktiniai centrai turėtų būti 
nepriklausomi nuo visų atitinkamų 
įstaigų ar organizacijų, dalyvaujančių 
teisės ženklinti CE ženklu suteikimo 
procedūroje.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 58 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 
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d., turinys)

Pakeitimas 12

Tarybos pozicija
46 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(46) Siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti tam tikrus deleguotus 
teisės aktus pagal SESV 290 straipsnį.
Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų 
metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu.

(46) Siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti tam tikrus deleguotus 
teisės aktus pagal SESV 290 straipsnį.
Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų 
metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu.
rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
teisės aktus, Komisija turėtų užtikrinti, 
kad informacija ir atitinkami dokumentai 
būtų laiku ir nuolat perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 13

Tarybos pozicija
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(49a) Perdirbtų statybos produktų 
skatinimas yra labai svarbus siekiant 
Sąjungos tikslų dėl klimato kaitos ir 
kiekviena valstybė narė turėtų parengti 
veiksmų planą, kuriame būtų nurodyta 
kaip siekiant šių tikslų bus padedama 
skatinant perdirbtų produktų naudojimą 
statybos pramonėje.

Or. en
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Pakeitimas 14

Tarybos pozicija
51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(51a) Reikėtų imtis priemonių siekiant 
paspartinti Europos standartų rengimą ir 
juos išversti į visas Europos Sąjungos 
oficialiąsias kalbas. Turėtų būti 
užtikrintas darnus suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimas Europos 
standartizacijos institucijų techniniuose 
komitetuose, kad nė vienai 
suinteresuotųjų subjektų kategorijai 
nebūtų atstovaujama neproporcingai.
Turėtų būti užkertamas kelias šių 
suinteresuotųjų šalių interesų 
konfliktams.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 22 ir 118 pakeitimų, priimtų 2009 m.
balandžio 24 d., turinys)

Pakeitimas 15

Tarybos pozicija
4 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 16

Tarybos pozicija
5 straipsnio a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

a) eksploatacinių savybių pastovumo 
įvertinimas ir patikrinimas atliekamas 
remiantis 3 arba 4 sistema ir statybos 
produktas yra pagamintas individualiai ar 
pagal individualų užsakymą neserijinės 
gamybos proceso būdu, ir jį viename 
nurodytame statinyje instaliavo gamintojas, 
kuris atsako už saugų produkto įmontavimą 
į statinį, laikydamasis taikomų nacionalinių 
taisyklių, vadovaujant tiems asmenims, 
kurie atsako už saugų statybos darbų 
atlikimą pagal taikomas nacionalines 
taisykles;

Or. en

Pakeitimas 17

Tarybos pozicija
6 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

da) kai taikoma, informacija apie statybos 
produktuose esančias pavojingas 
medžiagas, kaip nurodyta IIIa priede, ir 
išsami informacija apie pavojingas 
medžiagas, kurias reikia deklaruoti pagal 
kitas Sąjungos derinimo taisykles.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 49 ir 101 pakeitimų, priimtų 2009 m.
balandžio 24 d., turinys)
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Pakeitimas 18

Tarybos pozicija
7 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

2. Gamintojas spausdintinę eksploatacinių 
savybių deklaracijos kopiją pateikia tik jei 
gavėjas jos paprašo.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 51 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 
d., turinys)

Pakeitimas 19

Tarybos pozicija
8 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 pastraipos

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 20

Tarybos pozicija
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3a) Valstybės narės tobulina esamas 
priemones siekdamos užtikrinti, kad būtų 
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tinkamai laikomasi žymėjimą „CE“ 
ženklu reglamentuojančios tvarkos, ir 
netinkamo žymėjimo naudojimo atveju 
imasi tinkamų veiksmų. Valstybės narės 
taip pat numato sankcijas už pažeidimus, 
tarp kurių gali būti baudžiamųjų sankcijų 
už rimtus pažeidimus. Tos sankcijos yra 
proporcingos nusižengimo rimtumui ir 
jomis veiksmingai atgrasoma nuo 
netinkamo naudojimo.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 56 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 
d., turinys. Jis paremtas Sprendimo Nr. 768/2008 R12 straipsniu)

Pakeitimas 21

Tarybos pozicija
10 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Reglamento (EB) Nr. 764/2008 
10 straipsnio 1 dalyje apibrėžtų užduočių 
atžvilgiu kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad statybos srities gaminių kontaktiniai 
centrai teiktų informaciją apie nuostatas jos 
teritorijoje, kuriomis siekiama, kad būtų 
vykdomi esminiai statinių reikalavimai, 
taikomi kiekvieno statybos produkto 
naudojimo paskirčiai, kaip numatyta šio 
reglamento 6 straipsnio 3 dalies e punkte.

3. Reglamento (EB) Nr. 764/2008 10 
straipsnio 1 dalyje apibrėžtų užduočių 
atžvilgiu kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad statybos srities gaminių kontaktiniai 
centrai naudodami skaidrią ir lengvai 
suprantamą terminiją teiktų informaciją 
apie nuostatas jos teritorijoje, kuriomis 
siekiama, kad būtų vykdomi esminiai 
statinių reikalavimai, taikomi kiekvieno 
statybos produkto naudojimo paskirčiai, 
kaip numatyta šio reglamento 6 straipsnio 
3 dalies e punkte.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 57 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 
d., turinys)
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Pakeitimas 22

Tarybos pozicija
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3a) Produktų kontaktiniai punktai yra 
nepriklausomi nuo visų įstaigų ar 
organizacijų, dalyvaujančių ženklinimo 
CE ženklu procedūroje.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 58 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 
d., turinys)

Pakeitimas 23

Tarybos pozicija
11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Gamintojai parengia eksploatacinių 
savybių deklaraciją laikydamiesi 4–7
straipsnių ir ženklina CE ženklu 
laikydamiesi 8 ir 9 straipsnių.

1. Gamintojai parengia eksploatacinių 
savybių deklaraciją laikydamiesi 4 ir 6
straipsnių ir ženklina CE ženklu 
laikydamiesi 8 ir 9 straipsnių.

Or. en

Pakeitimas 24

Tarybos pozicija
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Prieš pateikdami į rinką statybos 
produktą, importuotojai užtikrina, kad 
eksploatacinių savybių pastovumą įvertintų 
ir patikrintų gamintojas. Jie užtikrina, kad 
gamintojas parengtų techninius 
dokumentus, nurodytus 11 straipsnio 1 

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

dalies antroje pastraipoje, ir eksploatacinių 
savybių deklaraciją, laikydamasis 4 ir 6 
straipsnių. Jie taip pat užtikrina, kad, kai to 
reikalaujama, produktas būtų paženklintas 
CE ženklu, ir prie produkto būtų pridėti 
privalomi dokumentai bei kad gamintojas 
būtų įvykdęs 11 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 25

Tarybos pozicija
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(1a) Kai suinteresuotieji subjektai 
dalyvauja pagal šį straipsnį rengiant 
darniuosius standartus, Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina, kad 
įvairių kategorijų suinteresuotiesiems 
subjektams visais atvejais būtų 
atstovaujama teisingai ir darniai.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 118 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 
d., turinys)

Pakeitimas 26

Tarybos pozicija
18 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jei valstybė narė arba Komisija mano, kad 
darnusis standartas nevisiškai atitinka 
atitinkamame įgaliojime nustatytus 
reikalavimus, atitinkama valstybė narė arba 
Komisija perduoda klausimą nagrinėti 
pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį 

Jei valstybė narė arba Komisija mano, kad 
darnusis standartas nevisiškai atitinka 
atitinkamame įgaliojime nustatytus 
reikalavimus, atitinkama valstybė narė arba 
Komisija, pasikonsultavusi su Nuolatiniu 
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įsteigtam komitetui, nurodydama savo 
argumentus. Tas komitetas, 
pasikonsultavęs su atitinkamomis Europos 
standartizacijos institucijomis ir su 
Nuolatiniu statybos komitetu, 
nedelsdamas pateikia savo nuomonę.

statybos komitetu, perduoda klausimą 
nagrinėti pagal Direktyvos 98/34/EB 5 
straipsnį įsteigtam komitetui, nurodydama 
savo argumentus. Tas komitetas, 
pasikonsultavęs su atitinkamomis Europos 
standartizacijos institucijomis, 
nedelsdamas pateikia savo nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 27

Tarybos pozicija
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3a) Kai tinkama, Komisija, pagal 17 
straipsnio 1 dalį suteikdama įgaliojimus 
parengti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
produktų darniuosius standartus, remiasi 
esamais Europos vertinimo dokumentais.

Or. en

Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 120 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 
d., turinys.

Pakeitimas 28

Tarybos pozicija
21 straipsnio pavadinimas

Tarybos pozicija Pakeitimas

Atsakingos TVĮ prievolės gavus prašymą 
išduoti Europos techninį įvertinimą

TVĮ prievolės gavus prašymą išduoti 
Europos techninį įvertinimą

Or. en
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Pakeitimas 29

Tarybos pozicija
21 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. TVĮ, gavusi prašymą išduoti Europos 
techninį įvertinimą (toliau –atsakinga 
TVĮ), praneša gamintojui, ar statybos 
produktui visiškai ar iš dalies taikomos 
darniosios techninės specifikacijos, 
pateikdama šią informaciją:

1. TVĮ, gavusi prašymą išduoti Europos 
techninį įvertinimą, praneša gamintojui, ar 
statybos produktui visiškai ar iš dalies 
taikomos darniosios techninės 
specifikacijos, pateikdama šią informaciją:

a) jeigu produktui visapusiškai taikomas 
darnusis standartas, atsakinga TVĮ 
gamintojui praneša, kad pagal 19 straipsnio 
1 dalį negali būti išduotas Europos 
techninis įvertinimas;

a) jeigu produktui visapusiškai taikomas 
darnusis standartas, TVĮ gamintojui 
praneša, kad pagal 19 straipsnio 1 dalį 
negali būti išduotas Europos techninis 
įvertinimas;

b) jeigu produktui visapusiškai taikomas 
Europos vertinimo dokumentas, atsakinga
TVĮ gamintojui praneša, kad toks 
dokumentas bus naudojamas kaip 
pagrindas rengiant Europos techninį 
įvertinimą, kuris bus išduotas;

b) jeigu produktui visapusiškai taikomas 
Europos vertinimo dokumentas, 
TVĮ gamintojui praneša, kad toks 
dokumentas bus naudojamas kaip 
pagrindas rengiant Europos techninį 
įvertinimą, kuris bus išduotas;

c) jeigu produktui darniosios techninės 
specifikacijos netaikomos arba taikomos ne 
visos specifikacijos, atsakinga TVĮ taiko II 
priede arba pagal 19 straipsnio 3 dalį 
nustatytas procedūras.

c) jeigu produktui darniosios techninės 
specifikacijos netaikomos arba taikomos ne 
visos specifikacijos, TVĮ taiko II priede 
arba pagal 19 straipsnio 3 dalį nustatytas 
procedūras.

Or. en

Pakeitimas 30

Tarybos pozicija
21 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. 1 dalies b ir c punktuose nurodytais 
atvejais atsakinga TVĮ informuoja TVĮ 
organizaciją ir Komisiją apie prašymo 
turinį ir nurodo atitinkamą Komisijos 
sprendimą dėl eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimo ir tikrinimo, kurį

2. 1 dalies b ir c punktuose nurodytais 
atvejais atsakinga TVĮ informuoja TVĮ 
organizaciją ir Komisiją apie prašymo 
turinį ir nurodo atitinkamą Komisijos 
sprendimą dėl eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimo ir tikrinimo, kurį TVĮ 
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atsakinga TVĮ ketina taikyti to produkto 
atžvilgiu, arba praneša, kad tokio 
Komisijos sprendimo nėra.

ketina taikyti to produkto atžvilgiu, arba 
praneša, kad tokio Komisijos sprendimo 
nėra.

Or. en

Pakeitimas 31

Tarybos pozicija
22 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

TVĮ organizacijos priimti Europos 
vertinimo dokumentai siunčiami Komisijai, 
kuri patvirtintų Europos vertinimo 
dokumentų nuorodų sąrašą skelbia 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

TVĮ organizacijos priimti Europos 
vertinimo dokumentai siunčiami Komisijai, 
kuri galutinių Europos vertinimo 
dokumentų nuorodų sąrašą skelbia 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Komisija skelbia atnaujintus sąrašus. Komisija skelbia atnaujintus sąrašus.

Or. en

Pakeitimas 32

Tarybos pozicija
24 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Europos vertinimo dokumentas apima 
bent bendrąjį statybos produkto aprašymą,
esmines charakteristikas ir jo 
eksploatacinių savybių, susijusių su 
esminėmis charakteristikomis ir 
gamintojo numatytu jo panaudojimu, 
vertinimo metodus ir kriterijus.
Konkrečiau, Europos vertinimo 
dokumente pateikiamas esminių 
charakteristikų, svarbių produkto 
naudojimo paskirčiai, dėl kurių yra susitarę 
gamintojas ir TVĮ organizacija, sąrašas.

1. Europos vertinimo dokumentas apima 
bent bendrąjį statybos produkto aprašymą, 
produkto naudojimo paskirčiai svarbių 
esminių charakteristikų, kurias yra 
numatęs gamintojas ir dėl kurių yra 
susitarę gamintojas ir TVĮ organizacija,
sąrašą ir produkto eksploatacinių savybių, 
susijusių su tomis esminėmis 
charakteristikomis, vertinimo metodus ir 
kriterijus.
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Or. en

Pakeitimas 33

Tarybos pozicija
27 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Jeigu Komisija yra nustačiusi 
klasifikacijos sistemas pagal 1 dalį, 
valstybės narės gali nustatyti 
eksploatacinių savybių lygius arba klases, 
kurias statybos produktai pagal jų esmines 
charakteristikas turės atitikti, tik 
atsižvelgdamos į tas klasifikacijos 
sistemas.

6. Jeigu Komisija yra nustačiusi 
klasifikacijos sistemas pagal šio straipsnio
1 dalį, arba jei Europos standartizacijos 
institucijos yra nustačiusios tokias 
sistemas darniuosiuose standartuose 
pagal 2 dalies 2 pastraipą, valstybės narės 
gali nustatyti eksploatacinių savybių lygius 
arba klases, kurias statybos produktai pagal 
esmines charakteristikas turės atitikti, tik 
atsižvelgdamos į minėtas klasifikacijos 
sistemas.

Or. en

Pakeitimas 34

Tarybos pozicija
29 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės savo teritorijose gali 
paskirti TVĮ pagal vieną arba kelias 
IV priedo 1 lentelėje išvardytas produktų 
sritis.

1. Valstybės narės savo teritorijose gali 
paskirti TVĮ pagal vieną arba kelias 
IV priedo 1 lentelėje išvardytas produktų 
sritis.

Valstybės narės, paskyrusios TVĮ, praneša 
kitoms valstybėms narėms ir Komisijai jos 
pavadinimą, adresą ir produktų sritis,
kurioms ta TVĮ yra priskirta.

Valstybės narės, paskyrusios TVĮ, praneša 
kitoms valstybėms narėms ir Komisijai jos 
pavadinimą, adresą ir produktų sritis ir 
(arba) statybos produktus, kuriems ta TVĮ 
yra priskirta.

Or. en
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šis pakeitimas yra horizontalaus pobūdžio, todėl žodžiai „ir (arba) statybos produktai“ turėtų 
būti pridedami 30 straipsnio 1 ir 2 dalyse, II priedo 2 punkte ir IV priedo 2 lentelėje (pirmojo 

reikalavimų sąrašo b, c ir e punktuose)

Pakeitimas 35

Tarybos pozicija
29 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija elektroninėmis priemonėmis 
viešai skelbia TVĮ sąrašą, nurodydama 
produktų sritis ir (arba) statybos produktus, 
kuriems jos yra priskirtos.

Komisija elektroninėmis priemonėmis 
viešai skelbia TVĮ sąrašą, nurodydama 
produktų sritis ir (arba) statybos produktus, 
kuriems jos yra priskirtos, siekdama 
aukščiausio galimo skaidrumo lygio.

Komisija viešai skelbia atnaujintą sąrašą. Komisija viešai skelbia atnaujintą sąrašą.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas 73 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 d., turinys)

Pakeitimas 36

Tarybos pozicija
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(1a) TVĮ viešai skelbia savo struktūrą ir 
savo sprendimų priėmimų vidaus 
institucijų narių pavardes.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas 73 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 d., turinys)
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Pakeitimas 37

Tarybos pozicija
31 straipsnio 4 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) organizuoja TVĮ veiklos koordinavimą ir 
užtikrina bendradarbiavimą su kitais 
suinteresuotaisiais subjektais;

a) prireikus organizuoja TVĮ veiklos 
koordinavimą ir užtikrina 
bendradarbiavimą ir konsultavimąsi su 
kitais suinteresuotaisiais subjektais;

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas 73 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 d., turinys)

Pakeitimas 38

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

aa) užtikrina, kad TVĮ dalytųsi geriausios 
praktikos pavyzdžiais siekiant skatinti 
didesnį veiksmingumą ir teikti geresnes 
paslaugas pramonei;

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas 73 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 d., turinys)

Pakeitimas 39

Tarybos pozicija
34 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Komisija vertina Sąjungos lėšomis 
finansuojamų 31 straipsnio 4 dalyje 
nurodytų užduočių svarbą atsižvelgdama į 
Sąjungos politiką ir teisės aktus, bei 
praneša Europos Parlamentui ir Tarybai to 
vertinimo rezultatus ne vėliau kaip 2017 m.

2. Komisija vertina Sąjungos lėšomis 
finansuojamų 31 straipsnio 4 dalyje 
nurodytų užduočių svarbą atsižvelgdama į 
Sąjungos politiką ir teisės aktus, bei 
praneša Europos Parlamentui ir Tarybai to 
vertinimo rezultatus ne vėliau kaip 2017 m.
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sausio 1 d., o vėliau – kas penkerius metus. sausio 1 d., o vėliau – kas ketverius metus.

Or. en

(Naujas pakeitimas, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnio 3 dalį)

Pakeitimas 40

Tarybos pozicija
43 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Trečiųjų šalių užduotis vertinant ir 
tikrinant eksploatacinių savybių pastovumą 
vykdanti notifikuotoji įstaiga ir jos 
darbuotojai šią veiklą turi vykdyti su
didžiausiu profesiniu sąžiningumu ir turėti 
tinkamas technines žinias tam tikroje 
srityje bei turi nepasiduoti jokiam 
spaudimui bei paskatinimams, ypač 
finansiniams, kurie galėtų daryti poveikį jų 
sprendimui arba vertinimo ir (arba) 
tikrinimo veiklos rezultatams, ypač jei 
spaudimą daro ir paskatinimus siūlo šios 
veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys 
arba asmenų grupės.

5. Notifikuotoji įstaiga ir jos darbuotojai
skaidriai gamintojo atžvilgiu vykdo 
trečiųjų šalių užduotis vertindami ir 
tikrindami eksploatacinių savybių 
pastovumą, pasižymi didžiausiu profesiniu 
sąžiningumu, turi tinkamą techninę 
kompetenciją konkrečioje srityje ir privalo
nepasiduoti jokiam spaudimui bei 
paskatinimams, ypač finansiniams, kurie 
galėtų paveikti jų sprendimą arba vertinimo 
ir (arba) tikrinimo veiklos rezultatus, ypač 
jei spaudimą daro ir paskatinimus siūlo 
šios veiklos rezultatais suinteresuoti 
asmenys arba asmenų grupės.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas 86 pakeitimo, priimto 2004 m. balandžio 24 d., turinys)

Pakeitimas 41

Tarybos pozicija
61 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti 60 straipsnyje 
nurodytus deleguotus teisės aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo…. Komisija pateikia 
ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau 
kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių 

1. Įgaliojimai priimti 60 straipsnyje 
nurodytus deleguotus teisės aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo…. Komisija pateikia 
ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau 
kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių 
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metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
delegavimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
ar Taryba jį atšaukia pagal 62 straipsnį.

metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
delegavimas savaime pratęsiamas tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba 
jį atšaukia pagal 62 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 42

Tarybos pozicija
63 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo 
dienos.

Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem
mėnesiais.

Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis
mėnesiais.

Or. en

(Naujas pakeitimas, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 66straipsnio 2 dalies d punktą)

Pakeitimas 43

Tarybos pozicija
64 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2a) Valstybės narės užtikrina, kad 1 
dalyje nurodyto komiteto nariai veikia 
nepriklausomai nuo šalių, kurios 
dalyvauja vertinant ir tikrinant esminių 
statybos produktų charakteristikų 
pastovumą.

Or. en
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(Šiame pakeitime perimamas 88 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 d., turinys)

Pakeitimas 44

Tarybos pozicija
67 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Į šią  ataskaitą taip pat įtraukiamas 37 
straipsnio įgyvendinimas, inter alia 
atsižvelgiant į tai, ar šio straipsnio 
taikymą galima būtų išplėsti kitoms 
įmonėms, ar pritaikyti nedidelės apimties 
serijinei gamybai, ar jo taikymą reikėtų 
atšaukti.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas 112 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 d., turinys)

Pakeitimas 45

Tarybos pozicija
I priedo įvadinė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

Statiniai ir atskiros jų dalys turi atitikti jų 
naudojimo paskirtį, ypač atsižvelgiant į 
susijusių asmenų sveikatą ir saugą viso 
statinio būvio ciklo metu. Atsižvelgiant į 
įprastinę techninę priežiūrą, statiniai turi 
atitikti šiuos esminius statinių reikalavimus 
ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas 90 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 d., turinys)
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Pakeitimas 46

Tarybos pozicija
I priedo 3 punkto įvadinė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Statiniai turi būti projektuojami ir statomi 
taip, kad juos statant, naudojant ir 
griaunant nekiltų jokio pavojaus juose 
esančių asmenų ar kaimynų higienai arba 
sveikatai ir per visą jų būvio ciklą jie 
neturėtų pernelyg didelio poveikio aplinkos 
kokybei ar klimatui, ypač dėl toliau 
išvardytų priežasčių:

Statiniai turi būti projektuojami ir statomi 
taip, kad viso jų būvio ciklo metu, juos 
statant, naudojant ir griaunant nekiltų jokio 
pavojaus juose esančių darbuotojų, 
gyventojų ar kaimynų higienai arba 
sveikatai ir saugai ir per visą jų būvio ciklą 
jie neturėtų pernelyg didelio poveikio 
aplinkos kokybei ar klimatui, ypač dėl 
toliau išvardytų priežasčių:

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas 91 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 d., turinys)

Pakeitimas 47

Tarybos pozicija
I priedo 6 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

Statiniai ir jų šildymo, vėsinimo, 
apšvietimo bei vėdinimo įrenginiai turi būti 
projektuojami bei statomi taip, kad juos 
naudojant energijos sąnaudos būtų mažos, 
atsižvelgiant į statinių naudotojus ir 
vietovės klimato sąlygas.

Statiniai ir jų šildymo, vėsinimo, 
apšvietimo bei vėdinimo įrenginiai turi būti 
projektuojami bei statomi taip, kad juos 
naudojant energijos sąnaudos būtų mažos, 
atsižvelgiant į statinių naudotojus ir 
vietovės klimato sąlygas. Statybos 
produktai tai pat turi efektyviai vartoti
energiją, per visą savo būvio ciklą jie turi 
suvartoti kiek galima mažiau energijos.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas 92 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 d., turinys)
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Pakeitimas 48

Tarybos pozicija
II priedo 1 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai gamintojas pateikia bet kuriai TVĮ 
prašymą išduoti statybos produkto Europos 
techninį įvertinimą, ir po to, kai gamintojas 
ir TVĮ pasirašo susitarimą dėl komercinės 
paslapties ir konfidencialumo, gamintojas 
pateikia atsakingai TVĮ techninę bylą, 
kurioje pateiktas produkto aprašas, 
gamintojo numatytas jo naudojimas ir 
duomenys apie vidinę gamybos kontrolę, 
kurią gamintojas ketina taikyti.

Kai gamintojas pateikia bet kuriai TVĮ 
prašymą išduoti statybos produkto Europos 
techninį įvertinimą, ir po to, kai gamintojas 
ir TVĮ pasirašo susitarimą dėl komercinės 
paslapties ir konfidencialumo, jei
gamintojas to prašo, gamintojas pateikia 
TVĮ (toliau –atsakinga TVĮ) techninę 
bylą, kurioje pateiktas produkto aprašas, 
gamintojo numatytas jo naudojimas ir 
duomenys apie vidinę gamybos kontrolę, 
kurią gamintojas ketina taikyti.

Or. en

Pakeitimas 49

Tarybos pozicija
III a priedas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

IIIa PRIEDAS

Eksploatavimo deklaracijoje 
deklaruotinos pavojingos medžiagos
1. Labai pavojingos medžiagos:

a) medžiagos, kurios yra Reglamento 
(EB) Nr. 907/2006 autorizuotinų 
cheminių medžiagų sąraše;

b) medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 yra 
laikomos patvariomis, 
bioakumuliacinėmis ir toksiškomis (PBT);

c) medžiagos, kurios pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 yra laikomos labai 
patvariomis arba didelės bioakumuliacijos 
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(vPvB);
d) medžiagos, klasifikuojamos kaip 
kancerogenai, mutagenai ir toksinės 
reprodukcijai medžiagos, įtrauktos į 1 ir 
2 kategorijas pagal 1967 m. birželio 27 d.
Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių pavojingų medžiagų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą 
etiketėmis, suderinimo1.
2. Tam tikros klasifikacijos medžiagos

Medžiagos, kurios atitinka Direktyvoje 
67/548/EEB nurodytus klasifikavimo 
kriterijus šioms kategorijoms:

a) 3 kategorijos kancerogeninės, 
mutageninės ar toksiškos reprodukcijai 
medžiagos;

b) chroniško toksiškumo medžiagos 
(R48);

c) aplinkai pavojingos medžiagos, 
galinčios turėti ilgalaikį poveikį (R50-53);

d) ozono sluoksnį ardančios medžiagos 
(R59);

e) medžiagos, galinčios sukelti alergiją jų 
įkvėpus (R42);

f) medžiagos, galinčios sukelti alergiją 
patekusios ant odos (R43);

3. Prioritetinės pavojingos medžiagos
Prioritetinės pavojingos medžiagos, kaip 
nurodyta Direktyvos 2000/60/EB X priede.
-------------------------------------

1 OL 196, 1967 8 16, p. 1.

Or. en

(Šiame pakeitime perimamas 101 pakeitimo, priimto 2009 m. balandžio 24 d., turinys)
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AIŠKINAMOJI DALIS

Statybos produktų reglamentas
Įvadas
„Geros tvoros – geri kaimynai “ (Robertas Frostas, poema „Sienos taisymas“)

ES dar tebėra per daug „sienų“, kuriomis sudaromos kliūtys prekybai statybos sektoriuje.
Deja, „geri kaimynai“ vis dar naudoja nacionalines technines taisykles siekdami užkirsti kelią 
laisvam statybos sektoriaus prekių ir paslaugų judėjimui. Kaip Prof. M. Monti savo 2010 m.
gegužės 9 d. paskelbtoje ataskaitoje „Nauja bendrosios rinkos strategija“ komentuoja:
„Europa dar tebėra „rinkos kūrimo“, kurio metu reikia naikinti kliūtis tarpvalstybinei veiklai, 
mažinti nacionalines administracines ir technines užkardas ir kovoti su korporacijų 
pasipriešinimu, etape“ (37 psl.).  
Poreikis imtis veiksmų dėl statybos produktų rinkodaros ES yra labai svarbus atsižvelgiant į 
sektoriaus dydį. Pasak CEN (Europos standartizacijos komitetas), statybos sektorius yra viena 
svarbiausių Europos pramonės šakų, kurioje sukuriama 10 proc. BVP ir kuris sudaro 
50,5 proc. bendrojo pagrindinio kapitalo. Sektoriuje tiesiogiai įdarbinta 12 milijonų ES 
piliečių ir nuo jo priklauso 26 milijonai darbuotojų. Be to, apie 92 proc. iš 65 000 statybines 
medžiagas gaminančių įmonių yra MVĮ, kuriose dirba mažiau nei 250 darbuotojų. Kadangi 
MVĮ yra kertinis mūsų ekonomikos akmuo, šiame pasiūlyme privaloma pripažinti jų 
vaidmenį ir poreikius. Atsižvelgiant į tai, taip pat privalome pripažinti šio sektoriaus 
darbuotojų aukšto lygio sveikatos ir saugos poreikį. Kaip teigia Vokietijos sveikatos ir saugos 
institucija, darbuotojų įdarbinimo laikotarpio metu nelaiminguose atsitikimuose žūsta 1 iš 
5000 statybininkų.

Dėl ekonomikos nuosmukio ES statybos pramonė patyrė rimtą smūgį, visoje ES bankrutavo 
daug bendrovių ir darbuotojai prarado pragyvenimo šaltinius. Bet kokie veiksmai, kurių 
galima imtis pagelbėti statybos sektoriui, yra visada pageidautini. Atsižvelgiant į tai, Statybos 
produktų direktyvos (89/106/EEB) peržiūra yra labai reikalingas postūmis, kuris turėtų padėti 
sektoriui panaikinant prekybos kliūtis gamintojams, tokiu būdu padedant įmonėms išlikti 
versle ir darbuotojams išsaugoti darbo vietas.

Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo nustatomos darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos 
(COM(2008)311), yra skirtas atnaujinti, supaprastinti ir pakeisti Statybos produktų direktyvą 
atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, susijusias su, pvz., rinkos priežiūra, įskaitant naująją 
teisinę sistemą (Reglamentas 765/2008/EB dėl rinkos priežiūros ir Sprendimas 768/2008/EB 
dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos)..
Po priėmimo per pirmąjį svarstymą Europos Parlamente 2009 m. balandžio 24 d., Tarybos 
pozicija per pirmąjį svarstymą buvo priimta 2010 m. rugsėjo 13 d.  

Eksploatacinių savybių deklaracija (ženklinimas CE ženklu)
Per pirmąjį svarstymą priimtoje Tarybos pozicijoje nustatytos eksploatacinių savybių 
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deklaracijos rengimo išlygos ir leidžiami atvejai, kada nebūna privaloma produktą ženklinti 
CE ženklu, pvz., kai produktai yra pagaminami individualiai ar pagal individualų užsakymą 
neserijinės gamybos proceso būdu ir t. t. Pranešėja mano, kad reikia apriboti šią išlygą 
pabrėžiant, kad tai įmanoma tik 3 ir 4 sistemos produktų atveju (16 pakeitimas). Taip būtų 
užtikrintos vienodos galimybės tais atvejais, kai užtikrinant saugą kokybė yra svarbiausias 
faktorius.

Pavojingos medžiagos
Poreikis gebėti atsekti pavojingas medžiagas produktuose yra labai svarbus. Jei būtume 
žinoję, kuriose pastatų vietose esama asbesto, statybų darbininkai ir pastatų gyventojai nebūtų 
kentę nuo tokių ligų, kaip mezotelioma. Tarybos pozicijoje per pirmąjį svarstymą buvo 
pašalintas Parlamento pirmojo svarstymo metu išreikštas siekis įtraukti pavojingų medžiagų 
deklaraciją. Siekiant sveikatos ir saugos bei skaidrumo ateityje, svarbu dar kartą pateikti 
pakeitimus dėl pavojingų medžiagų (7, 17 ir 49 pakeitimai).

Produktų kontaktiniai centrai
Statybos srities gaminių kontaktiniai centrai, kurių asmenys ir įmonės galėtų paprašyti pateikti 
nešališkų patarimų dėl atskirų statybos projektų, padėtų vidaus rinkai ir mažesniems 
dalyviams, kuriantiems naujoviškus produktus.

Kadangi Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas jau žino apie SOLVIT centrų 
patiriamą spaudimą, turime žymiai aiškiau nurodyti, kad statybos srities gaminių kontaktinius 
centrus finansuos valstybės narės ir kad jie bus nešališki, t. y. jie yra nepriklausomi nuo bet 
kurios atitinkamos institucijos, dalyvaujančios CE ženklo suteikimo procese (10, 11 ir 22 
pakeitimai).

Skaidrumas
Labai svarbu užtikrinti techninio vertinimo įstaigų nepriklausomumą ir skaidrumą. Todėl 
reikėtų skatinti parengti mažiausių skaidrumo standartų rinkinį.  TVĮ struktūroje turėtų būti 
nurodytos jų sprendimų priėmimų vidaus institucijų narių pavardės ir pareigos. Turėtų būti 
užtikrintas darnus ir teisingas suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas Europos standartizacijos 
institucijų techniniuose komitetuose ir turėtų būti išvengiama interesų konfliktų. Be to, 
valstybės narės užtikrins, kad Nuolatinio statybos komiteto nariai veiktų nepriklausomai nuo 
šalių, kurios dalyvauja vertinant ir tikrinant produktų charakteristikų pastovumą (6, 14, 21, 25, 
35, 36, 38 ir 43 pakeitimai).

Statybos produktų perdirbimas
Laikantis kitų direktyvų ir reglamentų, pranešėja siekė spręsti produktų perdirbimo ir 
perdirbtų produktų naudojimo skatinimo poreikį siekiant ES tikslų dėl klimato kaitos (1 ir 13 
pakeitimai).

Sveikata ir sauga
Sveikatos ir saugos klausimas statybos sektoriuje turi būti labiau pabrėžtas. Šiuo metu 
statybos sektorius yra viena iš pavojingiausių užimtumo sričių, kurioje vis dar per daug 
žmonių miršta darbo metu. Todėl pranešėja šiame pranešime pateikė gaires (3, 45 ir 46 
pakeitimai), pabrėždama, kad reikia išlaikyti aukščiausią darbuotojų ir pastatų naudotojų 
saugos lygį.
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E. komunikacija
Poreikis naudoti e. komunikaciją ir naudoti naujus IT metodus siekiant pagerinti bendrąją 
statybos produktų rinką yra svarbus žvelgiant į ateitį. Pranešėja norėtų, kad statybos sektorius 
būtų remiamas kuriant veiksmingesnės komunikacijos metodus naudojant elektronines, o ne 
popierines dokumentų formas (18 pakeitimas).

Deleguoti teisės aktai
Galiausiai, laikantis esamų teisės aktų nuostatų (Naminių gyvūnėlių reglamentas (EB) Nr. 
438/2010) ir  Europos Parlamento pozicijos po pirmojo svarstymo dėl Komisijos pasiūlymo 
COM(2009)0491, iš dalies keičiančio Direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto1, buvo pateikti 
pakeitimai dėl deleguotųjų teisės aktų siekiant užtikrinti Europos Parlamento galias (12, 41 ir 
42 pakeitimai). 

                                               
1 P7_TA(2010)0227, 2010 6 17


