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PR_COD_COD_2am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ 
Padomes Direktīvu 89/106/EEK
(10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā1 par Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2008)0311) ,

– ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2009)0579),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 66. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ieteikumu otrajam 
lasījumam (A7-0000/2010),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto paskaidrojumu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Padomes nostāja
1. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(1) Dalībvalstu noteikumos paredzēts, ka 
būves projektē un būvē tā, ka tās 
neapdraud personu, mājdzīvnieku un 
īpašuma drošību.

(1) Dalībvalstu noteikumos paredzēts, ka 
būves projektē un būvē tā, ka tās 
neapdraud personu, mājdzīvnieku un 
īpašuma drošību un nekaitē videi.

                                               
1 OV C 184 E, 8.7.2010., 441. lpp.
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Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 1. grozījuma 
saturs.)

Grozījums Nr. 2

Padomes nostāja
5. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(5) Atbilstīgos gadījumos noteikumi par 
būvizstrādājuma paredzēto izmantojumu 
dalībvalstī, kuru mērķis ir panākt atbilstību 
pamatprasībām būvēm, nosaka būtiskos 
raksturlielumus, kuru ekspluatācijas 
īpašības būtu jādeklarē.

(5) Atbilstīgos gadījumos noteikumi par 
būvizstrādājuma paredzēto izmantojumu 
dalībvalstī, kuru mērķis ir panākt atbilstību 
pamatprasībām būvēm, nosaka būtiskos 
raksturlielumus, kuru ekspluatācijas 
īpašības būtu jādeklarē. Lai izvairītos no 
tukšām ekspluatācijas īpašību 
deklarācijām, vajadzētu deklarēt vismaz 
vienu būtisku būvizstrādājuma īpašību, 
kura attiecas uz deklarēto izmantošanas 
veidu vai veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Padomes nostāja
14.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(14a) Novērtējot būvizstrādājuma 
ekspluatācijas īpašības, jāņem vērā arī 
veselības aizsardzības un drošības aspekti 
saistībā ar šī izstrādājuma lietošanu visā 
tā dzīves ciklā.

Or. en
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Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 2. grozījuma 
saturs.)

Grozījums Nr. 4

Padomes nostāja
17. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(17) Eiropas Standartizācijas komiteja 
(CEN) un Eiropas Elektrotehniskās 
standartizācijas komiteja (CENELEC) ir 
atzītas par kompetentajām iestādēm, kas 
pieņem saskaņotus standartus atbilstīgi 
2003. gada 28. martā parakstītajām 
vispārīgām pamatnostādnēm sadarbībai 
starp Komisiju un abām minētajām 
organizācijām. Ja Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas atsauces 
uz saskaņotajiem standartiem, ražotājiem 
tie būtu jāizmanto, turklāt atbilstīgi 
kritērijiem, kas noteikti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), kas 
nosaka informācijas sniegšanas kārtību 
tehnisko standartu un noteikumu, un 
Informācijas sabiedrības pakalpojumu 
noteikumu sfērā1.

(17) Eiropas Standartizācijas komiteja 
(CEN) un Eiropas Elektrotehniskās 
standartizācijas komiteja (CENELEC) ir 
atzītas par kompetentajām iestādēm, kas 
pieņem saskaņotus standartus atbilstīgi 
2003. gada 28. martā parakstītajām 
vispārīgām pamatnostādnēm sadarbībai 
starp Komisiju un abām minētajām 
organizācijām. Ja Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas atsauces 
uz saskaņotajiem standartiem, ražotājiem 
tie būtu jāizmanto, turklāt atbilstīgi 
kritērijiem, kas noteikti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), kas 
nosaka informācijas sniegšanas kārtību 
tehnisko standartu un noteikumu, un 
Informācijas sabiedrības pakalpojumu 
noteikumu sfērā1. Kad ir sasniegts 
pietiekams tehniskās un zinātniskās 
pieredzes līmenis par visiem attiecīgajiem 
aspektiem, vajadzētu paplašināt saskaņoto 
standartu izmantošanu attiecībā uz 
būvizstrādājumiem, tostarp vajadzības 
gadījumā pilnvarojot šos standartus 
izstrādāt uz spēkā esošu Eiropas 
novērtējuma dokumentu pamata.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 5. un 
120. grozījuma saturs.)
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Grozījums Nr. 5

Padomes nostāja
21. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(21) Eiropas novērtējuma dokumenta 
projekta izstrāde un Eiropas tehniskā 
novērtējuma izdošana būtu jāuztic 
dalībvalsts izvirzītām tehniskā novērtējuma 
iestādēm (turpmāk „TNI”). Lai 
nodrošinātu, ka TNI ir nepieciešamā 
kompetence šo uzdevumu veikšanai, 
izvirzīšanas prasības būtu jānosaka 
Savienības līmenī.

(21) Eiropas novērtējuma dokumenta 
projekta izstrāde un Eiropas tehniskā 
novērtējuma izdošana būtu jāuztic 
dalībvalsts izvirzītām tehniskā novērtējuma 
iestādēm (turpmāk „TNI”). Lai 
nodrošinātu, ka TNI ir nepieciešamā 
kompetence šo uzdevumu veikšanai, 
izvirzīšanas prasības būtu jānosaka 
Savienības līmenī. Ja iespējams, 
izvirzītajai TNI vajadzētu būt 
pašfinansējošai.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Padomes nostāja
22. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(22) TNI būtu jāizveido organizācija 
(turpmāk „TNI organizācija”), kuru 
vajadzības gadījumā atbalstītu ar 
Savienības finansējumu, lai tā koordinētu 
Eiropas novērtējuma dokumenta projekta 
izstrādes un Eiropas tehniskā novērtējuma 
izdošanas procedūras.

(22) TNI būtu jāizveido organizācija 
(turpmāk „TNI organizācija”), kuru 
vajadzības gadījumā atbalstītu ar 
Savienības finansējumu, lai tā koordinētu 
Eiropas novērtējuma dokumenta projekta 
izstrādes un Eiropas tehniskā novērtējuma 
izdošanas procedūras, nodrošinot šo 
procedūru pārredzamību un nepieciešamo 
konfidencialitāti.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 11. grozījuma 
saturs.)
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Grozījums Nr. 7

Padomes nostāja
24. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(24) Ekspluatācijas īpašību deklarācijā var 
būt lietderīgi iekļaut informāciju par 
bīstamo vielu saturu, lai uzlabotu 
ilgtspējīgas būvniecības iespējas un 
veicinātu videi nekaitīgāku izstrādājumu 
izstrādi. Šī regula neskar dalībvalstu 
tiesības un pienākumus atbilstīgi citiem 
Savienības tiesību aktiem, kuri var 
attiekties uz bīstamām vielām, jo īpaši 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 
98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par 
biocīdo produktu laišanu tirgū1, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvai 
2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar 
ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā2, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulai (EK) 
Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), 
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru3, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvai 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem4 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (EK) 
Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) 
par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu5.

(24) Ja iespējams, ekspluatācijas īpašību 
deklarācijā vajadzētu iekļaut informāciju 
par bīstamo vielu saturu, lai uzlabotu 
ilgtspējīgas būvniecības iespējas un 
veicinātu videi nekaitīgāku izstrādājumu 
izstrādi. Šī regula neskar dalībvalstu 
tiesības un pienākumus atbilstīgi citiem 
Savienības tiesību aktiem, kuri var 
attiekties uz bīstamām vielām, jo īpaši 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 
98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par 
biocīdo produktu laišanu tirgū1, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvai 
2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar 
ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā2, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulai (EK) 
Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), 
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru3, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvai 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem4 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (EK) 
Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) 
par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu5.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 49. un 
101. grozījuma saturs.)
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Grozījums Nr. 8

Padomes nostāja
34. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(34) Ražotāji var izmantot vienkāršotas 
procedūras pašu izvēlētā dokumentācijas 
formā un atbilstīgi attiecīgajā saskaņotajā 
standartā izklāstītajiem noteikumiem.

(34) Vajadzētu izstrādāt nosacījumus 
vienkāršoto procedūru izmantošanai 
būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību 
novērtēšanā, lai pēc iespējas samazinātu
izmaksas, kas saistītas ar to laišanu tirgū, 
vienlaikus nepazeminot drošības līmeni.
Ražotājiem, kuri izmanto šādas 
vienkāršotas procedūras, būtu pienācīgi 
jāapliecina šo nosacījumu ievērošana.

Or. en

Pamatojums

(Jauns EP grozījums saskaņā ar Reglamenta 66. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 66. panta 
3. punktu.)

Grozījums Nr. 9

Padomes nostāja
34.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(34a) Lai palielinātu tirgus uzraudzības 
pasākumu ietekmi, visas vienkāršotās 
procedūras, kas šajā regulā paredzētas 
būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību 
novērtēšanai, piemēro vienīgi fiziskām vai 
juridiskām personām, kas laiž tirgū pašu 
ražotu izstrādājumu.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 18. grozījuma 
saturs.)
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Grozījums Nr. 10

Padomes nostāja
39. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(39) Lai veicinātu preču brīvu apriti, 
būvizstrādājumu informācijas punktiem 
būtu bez maksas jāsniedz informācija par 
noteikumiem, kuru mērķis ir izpildīt 
pamatprasības būvēm, kas piemērojamas 
katra būvizstrādājuma paredzētajam 
izmantojumam katras dalībvalsts teritorijā.
Būvizstrādājumu informācijas punkti 
varētu arī nodrošināt iespēju sniegt 
uzņēmējiem papildu informāciju vai 
apsvērumus. Par papildu informācijas 
sniegšanu būvizstrādājumu informācijas 
punktiem vajadzētu atļaut pieprasīt maksu, 
kas ir proporcionāla izmaksām par šādas 
informācijas vai apsvērumu sniegšanu.

(39) Lai veicinātu preču brīvu apriti, 
būvizstrādājumu informācijas punktiem 
būtu bez maksas jāsniedz informācija par 
noteikumiem, kuru mērķis ir izpildīt 
pamatprasības būvēm, kas piemērojamas 
katra būvizstrādājuma paredzētajam 
izmantojumam katras dalībvalsts teritorijā.
Būvizstrādājumu informācijas punkti 
varētu arī nodrošināt iespēju sniegt 
uzņēmējiem papildu informāciju vai 
apsvērumus. Par papildu informācijas 
sniegšanu būvizstrādājumu informācijas 
punktiem vajadzētu atļaut pieprasīt maksu, 
kas ir proporcionāla izmaksām par šādas 
informācijas vai apsvērumu sniegšanu.
Dalībvalstīm turklāt vajadzētu nodrošināt, 
ka būvizstrādājumu informācijas 
punktiem tiek piešķirti pietiekami resursi.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Padomes nostāja
40.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(40a) Būvizstrādājumu informācijas 
punktiem vajadzētu būt neatkarīgiem no 
jebkādām iestādēm vai organizācijām, kas 
saistītas ar CE zīmes iegūšanas 
procedūru.

Or. en
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Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 58. grozījuma 
saturs.)

Grozījums Nr. 12

Padomes nostāja
46. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(46) Lai panāktu šīs regulas mērķus, 
Komisija būtu jāpilnvaro saskaņā ar LESD 
290. pantu pieņemt konkrētus deleģētus 
aktus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija savā 
sagatavošanas darbā atbilstīgi apspriestos, 
tostarp ekspertu līmenī.

(46) Lai panāktu šīs regulas mērķus, 
Komisija būtu jāpilnvaro saskaņā ar LESD 
290. pantu pieņemt konkrētus deleģētus 
aktus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija savā 
sagatavošanas darbā atbilstīgi apspriestos, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina agrīna un nepārtraukta 
informācijas un attiecīgo dokumentu 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Padomes nostāja
49.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(49a) Otrreizēji pārstrādātu 
būvizstrādājumu izmantošanas 
veicināšana ir būtiska, lai sasniegtu 
Eiropas Savienības mērķus klimata 
pārmaiņu jomā, un ikvienai dalībvalstij 
vajadzētu sagatavot rīcības plānu, kurā 
detalizēti izskaidrots, kā tā palīdzēs 
veicināt otrreizēji pārstrādātu 
būvizstrādājumu izmantošanu 
būvniecības nozarē.
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Or. en

Grozījums Nr. 14

Padomes nostāja
51.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(51a) Vajadzētu veikt pasākumus, lai 
paātrinātu Eiropas standartu 
pieņemšanu, kā arī to tulkošanu visās 
Eiropas Savienības oficiālajās valodās.
Vajadzētu nodrošināt ieinteresēto personu 
līdzsvarotu dalību Eiropas 
standartizācijas iestāžu tehniskajās 
komitejās vai darba grupās, lai visas 
ieinteresēto personu kategorijas būtu 
pārstāvētas proporcionāli. Vajadzētu 
novērst interešu konfliktus šo ieinteresēto 
personu starpā.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 22. un 
118. grozījuma saturs.)

Grozījums Nr. 15

Padomes nostāja
4. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots 
standarts vai par to ir izdots Eiropas 
tehniskais novērtējums, jebkāda veida 
informāciju par izstrādājuma ekspluatācijas 
īpašībām saistībā ar tā būtiskiem 
raksturlielumiem — kā noteikts 
piemērojamās saskaņotajās tehniskajās 
specifikācijās — sniedz tikai, ja tā iekļauta 
un precizēta ekspluatācijas īpašību 

2. Ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots 
standarts vai par to ir izdots Eiropas 
tehniskais novērtējums, jebkāda veida 
informāciju par izstrādājuma ekspluatācijas 
īpašībām saistībā ar tā būtiskiem 
raksturlielumiem — kā noteikts 
piemērojamās saskaņotajās tehniskajās 
specifikācijās — var sniegt tikai tad, ja tā 
iekļauta un precizēta ekspluatācijas īpašību 
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deklarācijā. deklarācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Padomes nostāja
5. pants – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) būvizstrādājums ir izgatavots individuāli 
vai pēc pasūtījuma neindustriālā ražošanas 
procesā pēc īpaša pasūtījuma un iestrādāts 
vienā identificētā būvē, un to darījis 
ražotājs, kas ir atbildīgs par izstrādājuma 
drošu iekļaušanu būvē atbilstīgi 
piemērojamiem valstu noteikumiem, un 
atbildību uzņemoties tiem, kas atbild par 
būvdarbu drošu izpildi un kuri izvirzīti 
saskaņā ar attiecīgiem valstu noteikumiem, 
vai

a) ekspluatācijas īpašību noturības 
novērtējums un pārbaude ir veikti uz „3” 
un „4” sistēmas pamata un 
būvizstrādājums ir izgatavots individuāli 
vai pēc pasūtījuma neindustriālā ražošanas
procesā pēc īpaša pasūtījuma un iestrādāts 
vienā identificētā būvē, un to darījis 
ražotājs, kas ir atbildīgs par izstrādājuma 
drošu iekļaušanu būvē atbilstīgi 
piemērojamiem valstu noteikumiem, un 
atbildību uzņemoties tiem, kas atbild par 
būvdarbu drošu izpildi un kuri izvirzīti 
saskaņā ar attiecīgiem valstu noteikumiem, 
vai

Or. en

Grozījums Nr. 17

Padomes nostāja
6. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

da) attiecīgā gadījumā informācija par 
bīstamām vielām būvizstrādājumā, kā 
norādīts IIIa pielikumā, un ziņas par 
bīstamām vielām, kas jādeklarē atbilstīgi 
citiem Savienības saskaņošanas 
noteikumiem.

Or. en
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Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 49. un 
101. grozījuma saturs.)

Grozījums Nr. 18

Padomes nostāja
7. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Ekspluatācijas īpašību deklarācijas 
kopiju elektroniskā veidā saņēmējam var 
piegādāt tikai ar saņēmēja īpašu 
piekrišanu.

2. Ražotājs ekspluatācijas īpašību 
deklarācijas kopiju papīra formātā 
izsniedz tikai tad, ja saņēmējs to pieprasa.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 51. grozījuma 
saturs.)

Grozījums Nr. 19

Padomes nostāja
8. pants – 2. punkts – 1. un 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

EK marķējumu piestiprina 
būvizstrādājumiem, kuriem saskaņā ar 4.,
6. un 7. pantu ražotājs ir izstrādājis 
ekspluatācijas īpašību deklarāciju.

EK marķējumu piestiprina 
būvizstrādājumiem, kuriem saskaņā ar 
4. un 6. pantu ražotājs ir izstrādājis 
ekspluatācijas īpašību deklarāciju.

Ja ražotājs nav izstrādājis ekspluatācijas 
īpašību deklarāciju saskaņā ar 4., 5. un 
6. pantu, CE zīmi uzlikt nedrīkst.

Ja ražotājs nav izstrādājis ekspluatācijas 
īpašību deklarāciju saskaņā ar 4. un
6. pantu, CE zīmi uzlikt nedrīkst.

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Padomes nostāja
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

3.a Dalībvalstis izmanto spēkā esošos 
mehānismus, lai nodrošinātu CE zīmes 
izmantošanas režīma pareizu 
piemērošanu, un atbilstīgi rīkojas zīmes 
neatbilstošas izmantošanas gadījumā.
Dalībvalstis arī nosaka sodus par 
pārkāpumiem, tostarp arī kriminālsodus 
par nopietniem pārkāpumiem. Šie sodi ir 
samērīgi pārkāpuma smagumam, un tie ir 
efektīvs līdzeklis, kā atturēt no zīmes 
neatbilstīgas izmantošanas.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 56. grozījuma 
saturs. Tas atbilst Lēmuma 768/2008 R12 pantam.)

Grozījums Nr. 21

Padomes nostāja
10. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Attiecībā uz regulas (EK) Nr. 764/2008 
10. panta 1. punktā noteiktajiem 
pienākumiem katra dalībvalsts nodrošina, 
lai būvizstrādājumu informācijas punkti 
sniegtu informāciju par noteikumiem tās 
teritorijā, kuru mērķis ir izpildīt 
pamatprasības būvēm, kas piemērojamas 
katra būvizstrādājuma paredzētajam 
izmantojumam, kā paredzēts šīs regulas 
6. panta 3. punkta e) apakšpunktā.

3. Attiecībā uz regulas (EK) Nr. 764/2008 
10. panta 1. punktā noteiktajiem 
pienākumiem katra dalībvalsts nodrošina, 
lai būvizstrādājumu informācijas punkti, 
izmantojot skaidrus un viegli saprotamus 
terminus, sniegtu informāciju par 
noteikumiem tās teritorijā, kuru mērķis ir 
izpildīt pamatprasības būvēm, kas 
piemērojamas katra būvizstrādājuma 
paredzētajam izmantojumam, kā paredzēts 
šīs regulas 6. panta 3. punkta 
e) apakšpunktā.
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Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 57. grozījuma 
saturs.)

Grozījums Nr. 22

Padomes nostāja
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

3.a Būvizstrādājumu informācijas punkti 
ir neatkarīgi no jebkādām iestādēm vai 
organizācijām, kas saistītas ar CE zīmes 
iegūšanas procedūru.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 58. grozījuma 
saturs.)

Grozījums Nr. 23

Padomes nostāja
11. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

1. Ražotāju pienākumi Ražotāji 
ekspluatācijas īpašību deklarāciju izstrādā 
saskaņā ar 4. līdz 7. pantu un CE zīmi 
uzliek saskaņā ar 8. un 9. pantu.

1. Ražotāju pienākumi Ražotāji 
ekspluatācijas īpašību deklarāciju izstrādā 
saskaņā ar 4. un 6. pantu un CE zīmi uzliek 
saskaņā ar 8. un 9. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 24

Padomes nostāja
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

2. Pirms būvizstrādājuma laišanas tirgū 
importētāji pārliecinās, ka ražotājs ir veicis 
ekspluatācijas īpašību noturības 
novērtējumu un pārbaudi. Importētāji 
nodrošina, ka ražotājs ir izstrādājis 
11. panta 1. punkta otrajā daļā minēto 
tehnisko dokumentāciju un ekspluatācijas 
īpašību deklarāciju saskaņā ar 4., 6. un 
7. pantu. Importētāji arī nodrošina, ka 
izstrādājumam vajadzības gadījumā ir CE 
zīme un ka izstrādājumam ir pievienoti 
vajadzīgie dokumenti, un ka ražotājs ir 
nodrošinājis atbilstību 11. panta 4. un 
5. punktā noteiktajām prasībām.

2. Pirms būvizstrādājuma laišanas tirgū 
importētāji pārliecinās, ka ražotājs ir veicis 
ekspluatācijas īpašību noturības 
novērtējumu un pārbaudi. Importētāji 
nodrošina, ka ražotājs ir izstrādājis 
11. panta 1. punkta otrajā daļā minēto 
tehnisko dokumentāciju un ekspluatācijas 
īpašību deklarāciju saskaņā ar 4. un
6. pantu. Importētāji arī nodrošina, ka 
izstrādājumam vajadzības gadījumā ir CE 
zīme un ka izstrādājumam ir pievienoti 
vajadzīgie dokumenti, un ka ražotājs ir 
nodrošinājis atbilstību 11. panta 4. un 
5. punktā noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Padomes nostāja
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

1.a Ja ieinteresētās personas iesaista 
saskaņotu standartu izstrādes procesā 
saskaņā ar šo pantu, Eiropas 
standartizācijas iestādes nodrošina, ka 
dažādu kategoriju ieinteresētās personas 
visos gadījumos tiek pārstāvētas taisnīgi 
un līdzsvaroti.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 118. grozījuma 
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saturs.)

Grozījums Nr. 26

Padomes nostāja
18. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka 
saskaņotais standarts pilnībā neatbilst 
prasībām, kuras noteiktas attiecīgajā 
mandātā, attiecīgā dalībvalsts vai Komisija 
šo jautājumu līdz ar attiecīgo pamatojumu 
izvirza izskatīšanai komitejā, kas izveidota 
ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu. Komiteja 
pēc apspriešanās ar attiecīgo Eiropas 
standartizācijas iestādi un Būvniecības 
pastāvīgo komiteju nekavējoties sniedz 
savu atzinumu.

Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka 
saskaņotais standarts pilnībā neatbilst 
prasībām, kuras noteiktas attiecīgajā 
mandātā, attiecīgā dalībvalsts vai Komisija 
šo jautājumu līdz ar attiecīgo pamatojumu 
izvirza izskatīšanai komitejā, kas izveidota 
ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu. Komiteja 
pēc apspriešanās ar attiecīgajām Eiropas 
standartizācijas iestādēm nekavējoties 
sniedz savu atzinumu.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Padomes nostāja
19. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

3.a Vajadzības gadījumā Komisija ar 
esošiem Eiropas novērtējuma 
dokumentiem pamato mandātus, kas 
saskaņā ar 17. panta 1. punktu jāizsniedz, 
lai izstrādātu saskaņotus standartus 
attiecībā uz šā panta 1. punktā minētajiem 
izstrādājumiem.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā 120. un 
5. grozījuma saturs.)
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Grozījums Nr. 28

Padomes nostāja
21. pants– virsraksts

Padomes nostāja Grozījums

Atbildīgās TNI pienākumi, tai saņemot 
pieteikumu Eiropas tehniskajam 

novērtējumam

TNI pienākumi, saņemot pieteikumu 
Eiropas tehniskajam novērtējumam

Or. en

Grozījums Nr. 29

Padomes nostāja
21. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. TNI, kas saņem pieteikumu Eiropas 
tehniskajam novērtējumam (turpmāk „par 
būvizstrādājumu atbildīgā TNI”), par to, 
vai uz būvizstrādājumu pilnībā vai daļēji 
attiecas saskaņotās tehniskās specifikācijas, 
ražotāju informē šādi:

1. TNI, kas saņem pieteikumu Eiropas 
tehniskajam novērtējumam, par to, vai uz 
būvizstrādājumu pilnībā vai daļēji attiecas 
saskaņotās tehniskās specifikācijas, 
ražotāju informē šādi:

a) ja uz izstrādājumu pilnībā attiecas 
saskaņots standarts, atbildīgā TNI ražotāju 
informē, ka saskaņā ar 19. panta 1. punktu 
nevar izdot Eiropas tehnisko novērtējumu;

a) ja uz izstrādājumu pilnībā attiecas 
saskaņots standarts, TNI ražotāju informē, 
ka saskaņā ar 19. panta 1. punktu nevar 
izdot Eiropas tehnisko novērtējumu;

b) ja uz izstrādājumu pilnībā attiecas 
Eiropas novērtējuma dokuments, atbildīgā
TNI ražotāju informē, ka šo dokumentu 
izmantos par pamatu izdodamajam Eiropas 
tehniskajam novērtējumam;

b) ja uz izstrādājumu pilnībā attiecas 
Eiropas novērtējuma dokuments, TNI 
ražotāju informē, ka šo dokumentu 
izmantos par pamatu izdodamajam Eiropas 
tehniskajam novērtējumam;

c) ja uz izstrādājumu neattiecas vai tikai 
daļēji attiecas kāda saskaņota tehniska 
specifikācija, atbildīgā TNI piemēro 
procedūras, kas izklāstīti II pielikumā vai 
kas izveidoti saskaņā ar 19. panta 
3. punktu.

c) ja uz izstrādājumu neattiecas vai tikai 
daļēji attiecas kāda saskaņota tehniska 
specifikācija, TNI piemēro procedūras, kas 
izklāstīti II pielikumā vai kas izveidoti 
saskaņā ar 19. panta 3. punktu.
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Or. en

Grozījums Nr. 30

Padomes nostāja
21. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Gadījumos, kas minēti 1. punkta b) un c) 
apakšpunktā, atbildīgā TNI informē TNI 
organizāciju un Komisiju par pieprasījuma 
saturu un atsauci uz attiecīgo Komisijas 
lēmumu par ekspluatācijas īpašību 
noturības novērtējumu un pārbaudi, kuru 
atbildīgā TNI paredz izmantot attiecībā uz 
šo izstrādājumu, vai arī ziņo par šāda 
Komisijas lēmuma neesamību.

2. Gadījumos, kas minēti 1. punkta b) un c) 
apakšpunktā, TNI informē TNI 
organizāciju un Komisiju par pieprasījuma 
saturu un atsauci uz attiecīgo Komisijas 
lēmumu par ekspluatācijas īpašību 
noturības novērtējumu un pārbaudi, kuru 
TNI paredz izmantot attiecībā uz šo 
izstrādājumu, vai arī ziņo par šāda 
Komisijas lēmuma neesamību.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Padomes nostāja
22. pants

Padomes nostāja Grozījums

Eiropas novērtējuma dokumentus, ko 
pieņēmusi TNI organizācija, nosūta 
Komisijai, kura Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā publicē sarakstu 
ar atsaucēm uz pieņemtajiem Eiropas 
novērtējuma dokumentiem.

Eiropas novērtējuma dokumentus, ko 
pieņēmusi TNI organizācija, nosūta 
Komisijai, kura Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā publicē sarakstu 
ar atsaucēm uz galīgajiem Eiropas 
novērtējuma dokumentiem.

Komisija publicē visus saraksta 
atjauninājumus.

Komisija publicē visus saraksta 
atjauninājumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 32

Padomes nostāja
24. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Eiropas novērtējuma dokumentā iekļauj 
vismaz vispārēju būvizstrādājuma 
aprakstu, būtiskus raksturlielumus un
ekspluatācijas īpašību novērtējuma 
metodes un kritērijus attiecībā uz tā
būtiskiem raksturlielumiem, kas saistīti ar 
ražotāja paredzēto izmantojumu un par ko 
ražotājs ir vienojies ar TNI organizāciju.
Jo īpaši Eiropas novērtējuma dokumentā 
iekļauj būtisko raksturlielumu sarakstu, 
kuri ir nozīmīgi izstrādājuma 
paredzētajam izmantojumam un par 
kuriem ražotājs ir vienojies ar TNI 
organizāciju.

1. Eiropas novērtējuma dokumentā iekļauj 
vismaz vispārēju būvizstrādājuma 
aprakstu, būtisko raksturlielumu sarakstu, 
kuri ir nozīmīgi izstrādājuma 
izmantojumam, ko paredzējis ražotājs, un 
par kuriem tas ir vienojies ar TNI 
organizāciju, kā arī izstrādājuma 
ekspluatācijas īpašību novērtējuma 
metodes un kritērijus attiecībā uz šiem
būtiskiem raksturlielumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Padomes nostāja
27. pants – 6. punkts

Padomes nostāja Grozījums

6. Kad Komisija saskaņā ar 1. punktu ir 
noteikusi klasifikācijas sistēmas, 
dalībvalstis var noteikt ekspluatācijas 
īpašību līmeņus vai klases, kurām 
būvizstrādājumiem ir jāatbilst, attiecībā uz 
būvizstrādājumu būtiskiem 
raksturlielumiem vienīgi saskaņā ar 
minētajām klasifikācijas sistēmām.

6. Kad Komisija saskaņā ar 1. punktu ir 
noteikusi klasifikācijas sistēmas vai kad 
Eiropas standartizācijas iestādes ir 
izveidojušas šādu saskaņotu standartu 
sistēmu saskaņā ar 2 punkta otro daļu,
dalībvalstis var noteikt ekspluatācijas 
īpašību līmeņus vai klases, kurām 
būvizstrādājumiem ir jāatbilst, attiecībā uz 
būvizstrādājumu būtiskiem 
raksturlielumiem vienīgi saskaņā ar 
minētajām klasifikācijas sistēmām.

Or. en
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Grozījums Nr. 34

Padomes nostāja
29. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis savā teritorijā var nozīmēt 
TNI viena vai vairāku izstrādājumu jomās, 
kas uzskaitītas IV pielikuma 1. tabulā.

1. Dalībvalstis savā teritorijā var nozīmēt 
TNI viena vai vairāku izstrādājumu jomās, 
kas uzskaitītas IV pielikuma 1. tabulā.

Dalībvalstis, kuras ir nozīmējušas TNI, 
paziņo citām dalībvalstīm un Komisijai šīs 
TNI nosaukumu un adresi un izstrādājumu 
jomas, saistībā ar kurām tā ir nozīmēta.

Dalībvalstis, kuras ir nozīmējušas TNI, 
paziņo citām dalībvalstīm un Komisijai šīs 
TNI nosaukumu un adresi un izstrādājumu 
jomas un/vai būvizstrādājumus, saistībā ar 
kuriem tā ir nozīmēta.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums ir horizontāls, un tāpēc tekstu „un/vai būvizstrādājumus” vajadzētu pievienot 
30. panta 1. un 2. punktam, II pielikuma 2. punktam un IV pielikuma 2. tabulai (pirmajā 
prasību sarakstā — b), c) un e) punktiem).

Grozījums Nr. 35

Padomes nostāja
29. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

Komisija TNI sarakstu dara publiski 
pieejamu elektroniski, norādot 
izstrādājumu jomas un/vai 
būvizstrādājumus, saistībā ar kuriem tās ir 
nozīmētas.

Komisija TNI sarakstu dara publiski 
pieejamu elektroniski, norādot 
izstrādājumu jomas un/vai 
būvizstrādājumus, saistībā ar kuriem tās ir 
nozīmētas, cenšoties panākt iespējami 
augstāko pārredzamības līmeni.

Komisija publicē visus šā saraksta 
atjauninājumus.

Komisija publicē visus šā saraksta 
atjauninājumus.

Or. en
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Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pieņemtā 73. grozījuma saturs.)

Grozījums Nr. 36

Padomes nostāja
30. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

1.a TNI publisko savu struktūrshēmu un 
organizācijas iekšējo lēmumu 
pieņemšanas struktūrvienību locekļu 
vārdus un uzvārdus.

Or. en

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pieņemtā 73. grozījuma saturs.)

Grozījums Nr. 37

Padomes nostāja
31. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) organizē TNI koordināciju un nodrošina 
sadarbību ar citām iesaistītajām pusēm;

a) organizē TNI koordināciju un 
nepieciešamības gadījumā nodrošina 
sadarbību un apspriešanos ar citām 
iesaistītajām pusēm;

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pieņemtā 73. grozījuma saturs.)
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Grozījums Nr. 38

Padomes nostāja
31. pants – 4. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

aa) nodrošina paraugprakses piemēru 
apmaiņu starp TNI, lai veicinātu 
efektivitāti un nodrošinātu labākus 
pakalpojumus nozarei;

Or. en

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pieņemtā 73. grozījuma saturs.)

Grozījums Nr. 39

Padomes nostāja
34. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Komisija izvērtē 31. panta 4. punktā 
izklāstīto uzdevumu, uz kuriem attiecas 
Savienības finansējums, atbilstību 
Savienības politikas un tiesību aktu 
prasībām un līdz 2017. gada 1. janvārim un 
pēc tam reizi piecos gados informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par šāda 
izvērtējuma rezultātiem.

2. Komisija izvērtē 31. panta 4. punktā 
izklāstīto uzdevumu, uz kuriem attiecas 
Savienības finansējums, atbilstību 
Savienības politikas un tiesību aktu 
prasībām un līdz 2017. gada 1. janvārim un 
pēc tam reizi četros gados informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par šāda 
izvērtējuma rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

(Jauns grozījums saskaņā ar Reglamenta 66. panta 3. punktu.)

Grozījums Nr. 40

Padomes nostāja
43. pants – 5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

5. Paziņotā iestāde un tās darbinieki 5. Paziņotā iestāde un tās darbinieki 
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ekspluatācijas īpašību noturības 
novērtējuma un pārbaudes trešās puses 
uzdevumus veic ar visaugstāko 
profesionālo godīgumu un vajadzīgo 
tehnisko kompetenci konkrētajā jomā bez 
jebkāda spiediena un pamudinājumiem, 
galvenokārt finansiāliem, kas varētu 
ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības 
novērtēšanas un/vai pārbaudes darbību 
rezultātus, jo īpaši no to personu vai 
personu grupu puses, kuras ir ieinteresētas 
šo darbību rezultātos.

ekspluatācijas īpašību noturības 
novērtējuma un pārbaudes trešās puses 
uzdevumus veic ar visaugstāko 
profesionālo godīgumu un vajadzīgo 
tehnisko kompetenci konkrētajā jomā bez 
jebkāda spiediena un pamudinājumiem, 
galvenokārt finansiāliem, kas varētu 
ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības 
novērtēšanas un/vai pārbaudes darbību 
rezultātus, jo īpaši no to personu vai 
personu grupu puses, kuras ir ieinteresētas 
šo darbību rezultātos, vienlaikus 
nodrošinot pārredzamību attiecībā uz 
ražotāju.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pieņemtā 86. grozījuma saturs.)

Grozījums Nr. 41

Padomes nostāja
61. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt 60. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai ir piešķirtas uz 
piecu gadu laikposmu no …*. Komisija 
iesniedz ziņojumu par deleģētajām 
pilnvarām vēlākais sešus mēnešus pirms 
piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģēšana tiek automātiski pagarināta 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome to neatsauc 
saskaņā ar 62. pantu.

1. Pilnvaras pieņemt 60. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai ir piešķirtas uz 
piecu gadu laikposmu no …*. Komisija 
iesniedz ziņojumu par deleģētajām 
pilnvarām vēlākais sešus mēnešus pirms 
piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģēšana, pusēm klusuciešot, tiek 
pagarināta par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome to neatsauc saskaņā ar 
62. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 42

Padomes nostāja
63. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģētiem aktiem 
divu mēnešu laikā no tā paziņošanas 
dienas.

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģētiem aktiem 
triju mēnešu laikā no to paziņošanas 
dienas.

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosmes šo laikposmu pagarina par diviem
mēnešiem.

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosmes šo laikposmu pagarina par trijiem
mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

(Jauns grozījums saskaņā ar Reglamenta 66. panta 2. punkta d) apakšpunktu.)

Grozījums Nr. 43

Padomes nostāja
64. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
minētās komitejas locekļi ir neatkarīgi no 
attiecīgajām pusēm, kas iesaistītas 
būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību 
noturības novērtējumā un pārbaudē.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pieņemtā 88. grozījuma saturs.)
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Grozījums Nr. 44

Padomes nostāja
67. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

Šajā ziņojumā aplūko arī 37. panta 
īstenošanu, cita starpā apsverot, vai to 
varētu piemērot arī citiem uzņēmumiem, 
vai to vajadzētu pielāgot mazu sēriju 
ražošanai un vai to vajadzētu atcelt.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pieņemtā 112. grozījuma saturs.)

Grozījums Nr. 45

Padomes nostāja
I pielikums – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

Būvēm kopumā un to atsevišķām daļām ir 
jāatbilst to paredzētajiem mērķiem.
Normālos ekspluatācijas apstākļos visā 
ekonomiski pamatotā ekspluatācijas laikā 
būvēm ir jāatbilst šīm pamatprasībām 
būvēm.

Būvēm kopumā un to atsevišķām daļām ir 
jāatbilst to paredzētajiem mērķiem, jo īpaši 
ņemot vērā visā būves ekspluatācijas ciklā 
iesaistīto personu veselības aizsardzību un 
drošību. Normālos ekspluatācijas apstākļos 
visā ekonomiski pamatotā ekspluatācijas 
laikā būvēm ir jāatbilst šīm pamatprasībām 
būvēm.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pieņemtā 90. grozījuma saturs.)
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Grozījums Nr. 46

Padomes nostāja
I pielikums – 3. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

Būves jāprojektē un jābūvē tā, lai tās 
neapdraudētu to iedzīvotāju vai kaimiņu 
higiēnu vai veselību, un to ekspluatācijas 
ciklā, to celtniecības, izmantošanas un 
nojaukšanas laikā tām nebūtu pārmērīga 
ietekme uz vides kvalitāti vai klimatu šādu 
faktoru iedarbības dēļ:

Būves jāprojektē un jābūvē tā, lai visā 
ekspluatācijas ciklā tās neapdraudētu tajās
strādājošo, to iedzīvotāju vai kaimiņu 
higiēnu vai veselību un drošību, un to 
ekspluatācijas ciklā, to celtniecības, 
izmantošanas un nojaukšanas laikā tām 
nebūtu pārmērīga ietekme uz vides 
kvalitāti vai klimatu šādu faktoru 
iedarbības dēļ:

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pieņemtā 91. grozījuma saturs.)

Grozījums Nr. 47

Padomes nostāja
I pielikums – 6. punkts

Padomes nostāja Grozījums

Būve, kā arī to apsildīšanas, dzesēšanas, 
apgaismošanas un ventilācijas iekārtas 
jāprojektē un jābūvē tā, lai to ekspluatācijai 
nepieciešamais enerģijas patēriņš būtu 
iespējami mazs, ņemot vērā iedzīvotāju 
vajadzības un būves atrašanās vietas 
klimatiskos apstākļus.

Būves, kā arī to apsildīšanas, dzesēšanas, 
apgaismošanas un ventilācijas iekārtas 
jāprojektē un jābūvē tā, lai to ekspluatācijai 
nepieciešamais enerģijas patēriņš būtu 
iespējami mazs, ņemot vērā iedzīvotāju 
vajadzības un būves atrašanās vietas 
klimatiskos apstākļus. Būvēm jābūt arī 
energoefektīvām, visā ekspluatācijas ciklā 
izmantojot pēc iespējas mazāk enerģijas.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pieņemtā 92. grozījuma saturs.)
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Grozījums Nr. 48

Padomes nostāja
II pielikums – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

Kad ražotājs jebkurai TNI pieprasa 
būvizstrādājuma Eiropas novērtējuma 
dokumentu, un pēc tam, kad ražotājs un 
TNI ir parakstījuši vienošanos par 
komercnoslēpumu un konfidencialitāti, 
ražotājs šai TNI iesniedz tehnisko 
dokumentāciju ar aprakstu par 
izstrādājumu, tā izmantošanu, ko 
paredzējis ražotājs, un informāciju par 
ražošanas procesa kontroli, ko paredzēts 
piemērot.

Kad ražotājs jebkurai TNI pieprasa 
būvizstrādājuma Eiropas novērtējuma 
dokumentu, un pēc tam, kad ražotājs un 
TNI ir parakstījuši vienošanos par 
komercnoslēpumu un konfidencialitāti (ja 
to pieprasa ražotājs), ražotājs šai TNI 
(turpmāk „atbildīgā TNI”) iesniedz 
tehnisko dokumentāciju ar aprakstu par 
izstrādājumu, tā izmantošanu, ko 
paredzējis ražotājs, un informāciju par 
ražošanas procesa kontroli, ko paredzēts 
piemērot.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Padomes nostāja
IIIa pielikums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

IIIa PIELIKUMS

Ekspluatācijas īpašību deklarācijā 
deklarējamās bīstamās vielas

1. Īpaši bīstamas vielas:

a) vielas, kas iekļautas Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 sarakstā;

b) vielas, kas atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1907/2006) klasificētas kā noturīgas, 
bioakumulatīvas vai toksiskas (PBT);

c) vielas, kas atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1907/2006) klasificētas kā ļoti 
noturīgas vai ļoti bioakumulatīvas 
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(vPvB);
d) vielas, kas atbilstīgi 1967. gada 
27. jūnija Padomes Direktīvai 
67/548/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu1 klasificētas kā 1. vai 
2. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas 
vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas 
vielas.

2. Vielas ar noteiktu klasifikāciju

Vielas, kas atbilst Direktīvas 67/548/EEK 
klasificēšanas kritērijiem šādām 
kategorijām:

a) kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas 
3. kategorijas vielas;

b) vielas ar hronisku toksicitāti (R48);

c) videi kaitīgas vielas ar iespējamu 
ilgstošu iedarbību (R50-53);

d) ozona slāni noārdošās vielas(R59);

e) vielas, kuras var izraisīt kairinājumu 
ieelpošanas gadījumā (R42);

f) vielas, kas, nonākot kontaktā ar ādu, 
var izraisīt kairinājumu (R43).

3. Prioritārās bīstamās vielas

Prioritārās bīstamās vielas, kas uzskaitītas
Direktīvas 2000/60/EK X pielikumā.
-------------------------------------

1 OV 196, 16.8.1967, 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

(Šajā grozījumā ir pārņemts 2009. gada 24. aprīlī pieņemtā 101. grozījuma saturs.)
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PASKAIDROJUMS

Būvizstrādājumu regula
Ievads
„Labs žogs nodrošina labas kaimiņattiecības” — citāts no Roberta Frosta dzejoļa „Atjaunojot 
mūri” („Mending Wall”).
Eiropas Savienībā vēl arvien ir pārāk daudz „sienu”, kas rada šķēršļus tirdzniecībai 
būvniecības nozarē. „Labie kaimiņi” diemžēl turpina izmantot valstu tehniskos noteikumus, 
lai nepieļautu preču un pakalpojumu brīvu apriti būvniecības nozarē. Profesors M. Monti savā 
ziņojumā „Jauna stratēģija vienotajā tirgū” (publicēts 2010. gada 9. maijā) raksta šādi:
„Eiropa vēl arvien ir „tirgus veidošanas” posmā, un tāpēc nepieciešams likvidēt šķēršļus 
pārrobežu darbībām, samazināt valstu administratīvās un tehniskās barjeras un pārvarēt 
uzņēmumu pretestību.”(37. lpp.).  
Nepieciešamība rīkoties attiecībā uz būvizstrādājumu tirdzniecības jomu ES ir ļoti liela, 
ņemot vērā šīs nozares mērogus. Saskaņā ar Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN)
informāciju būvniecība ir viena no Eiropas lielākajām rūpniecības nozarēm, kas nodrošina 
10 % no IKP un 50,5 % no bruto pamatkapitāla. Nozarē tieši nodarbināti 12 miljoni ES 
iedzīvotāju, bet ar to saistīti 26 miljoni strādājošo. Turklāt aptuveni 92 % būvmateriālu 
ražotāju (to kopējais skaits ir aptuveni 65 000 uzņēmumu) ir MVU ar mazāk nekā 
250 darbiniekiem. Tā kā MVU ir Eiropas ekonomikas pamats, šajā priekšlikumā prasīts atzīt 
viņu lomu un vajadzības. Šajā kontekstā jāatzīst arī nepieciešamība nodrošināt augsta līmeņa 
veselības aizsardzību un drošību šajā nozarē strādājošiem. Vācijas Veselības aizsardzības un 
drošības iestādes aprēķini rāda, ka šajā valstī vien no katriem 5 000 celtnieku viens 
strādājošais darba dzīves laikā cieš nāvējošā negadījumā.

Ekonomikas lejupslīde smagi skārusi ES būvniecības nozari — uzņēmumi visā ES 
bankrotējuši un strādājošie zaudē iztikas līdzekļus. Jebkāda rīcība, kas palīdzētu būvniecības
nozarei, ir apsveicams stimuls. Tāpēc būvizstrādājumu direktīvas (89/106/EEK) pārskatīšana 
ir ļoti nepieciešams stimuls, kam vajadzētu palīdzēt nozarei, likvidējot tirdzniecības šķēršļus 
ražotājiem un palīdzot uzņēmumiem palikt uzņēmējdarbībā un darba ņēmējiem saglabāt 
darbu.

Priekšlikums regulai par saskaņotiem būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumiem 
(COM(2008)311) paredz atjaunināt, vienkāršot un aizstāt būvizstrādājumu direktīvu, ņemot 
vērā apstākļu izmaiņas, kas attiecas, piemēram, uz tirgus uzraudzību, tostarp jaunu tiesisko 
regulējumu (Regula 765/2008/EK attiecībā uz tirgus uzraudzību un Lēmums 768/2008/EK 
par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu).
Pēc pieņemšanas pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā 2009. gada 24. aprīlī, Padomes nostāju 
pirmajā lasījumā pieņēma 2010. gada 13. septembrī.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (CE zīme)
Padomes nostājā pirmajā lasījumā ir atbalstītas atkāpes attiecībā uz ekspluatācijas īpašību 
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deklarācijas izstrādi, tādējādi pieļaujot gadījumus, kad CE zīmes pievienošana izstrādājumam 
nav obligāta, piemēram, attiecībā uz individuāli un pēc pasūtījuma izgatavotiem 
izstrādājumiem, kas netiek ražoti sērijveidā un tml. Referente ir centusies ierobežot šīs 
atkāpes, uzsverot, ka tās iespējamas vienīgi attiecībā uz „3” un „4” sistēmas izstrādājumiem 
(16. grozījums). Tas nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus situācijā, kad kvalitāte ir 
ļoti svarīga, vienlaikus garantējot drošību.

Bīstamās vielas
Ļoti svarīga ir nepieciešamība spēt izsekot bīstamo vielu līdz izstrādājumiem, kuri to satur. Ja 
būtu zināts, kur ēkās izmantots azbests, būvniecībā iesaistītajiem strādniekiem un šo ēku 
iedzīvotājiem nebūtu jācieš no saslimšanas ar, piem., mezoteliomu. Parlamenta pirmā 
lasījumā neatlaidīgi izvirzītā prasība par deklarējamām bīstamām vielām Padomes nostājā 
pirmajā lasījumā ir svītrota. Ir svarīgi vēlreiz iesniegt grozījumus par bīstamām vielām (Nr. 7, 
Nr. 17 un Nr. 49), lai sekmētu veselības aizsardzību, drošību un pārredzamību nākotnē.

Būvizstrādājumu informācijas punkti
Būvizstrādājumu informācijas punkti valstīs sekmētu iekšējā tirgus izveidi un jo īpaši 
palīdzētu mazākiem tirgus dalībniekiem, kuri meklē iespējas radīt inovatīvus izstrādājumus, 
jo šajos punktos indivīdi un uzņēmumi varētu lūgt neatkarīgu informāciju par kādu konkrētu 
būvizstrādājumu.

Tā kā IMCO komitejai jau ir zināms par grūtībām SOLVIT centru darbā, daudz skaidrāk 
jānosaka, ka būvizstrādājumu informācijas punktus finansēs dalībvalstis un ka tiks 
nodrošināta objektivitāte, proti, tie būs neatkarīgi no jebkādām iestādēm, kas saistītas ar CE 
zīmes iegūšanas procedūru (grozījumi Nr. 10, Nr. 11 un Nr. 22).

Pārredzamība
Nepieciešamība nodrošināt neatkarību un pārredzamību ir ļoti svarīga attiecībā uz tehniskā 
novērtējuma iestādēm. Tāpēc būtu jāveicina obligātie standarti attiecībā uz pārredzamību.
TNI vajadzētu publiskot organizācijas iekšējo lēmumu pieņemšanas struktūrvienību locekļu 
vārdus, uzvārdus un amatus. Vajadzētu nodrošināt ieinteresēto personu līdzsvarotu un taisnīgu 
pārstāvniecību Eiropas standartizācijas iestāžu tehniskajās komitejās vai darba grupās un 
vajadzētu novērst interešu konfliktus. Turklāt dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, ka 
Būvniecības pastāvīgās komitejas locekļi ir neatkarīgi no attiecīgajām pusēm, kas iesaistītas 
būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumā un pārbaudē (grozījumi Nr. 6, 
Nr. 14, Nr. 21, Nr. 25, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 38 un Nr. 43).

Būvizstrādājumu otrreizēja pārstrāde
Ņemot vērā citas direktīvas un regulas, referente aplūkojusi nepieciešamību veikt 
būvizstrādājumu otrreizēju pārstrādi un sekmēt šādi pārstrādātu izstrādājumu izmantošanu, lai 
varētu sasniegt ES mērķus klimata pārmaiņu jomā (grozījumi Nr. 1 un Nr. 13).

Veselības aizsardzība un drošība
Drošības un veselības aizsardzības jautājumiem būvniecības nozarē jāpievērš lielāka 
uzmanība. Šī nozare vēl arvien ir viena no bīstamākajām nodarbinātības jomām un vēl arvien 
pārāk daudz šajā nozarē strādājošo iet bojā darba vietā. Tāpēc referente šajā ziņojumā iekļāva 
pamatnostādnes (grozījumi Nr. 3, Nr. 45 un Nr. 46), uzsverot nepieciešamību nodrošināt 
visaugstāko aizsardzības līmeni gan darba ņēmējiem, gan ēku lietotājiem.
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Elektroniskā saziņa
Nepieciešamība izmantot elektronisko saziņu un jaunas informācijas tehnoloģijas metodes ir 
svarīga, domājot par būvizstrādājumu vienotā tirgus uzlabošanu nākotnē. Referente vēlētos, 
lai būvniecības nozare tiktu atbalstīta saistībā ar tādu metožu izstrādi, kas ļautu efektīvāk 
sazināties elektroniski, nevis ar papīra formāta dokumentiem (grozījums Nr. 18).

Deleģētie akti

Nobeigumā jānorāda, ka grozījumi attiecībā uz deleģētajiem aktiem ir izstrādāti saskaņā ar jau 
spēkā esošiem tiesību aktiem (Regulu (ES) Nr. 438/2010 par lolojumdzīvniekiem) un Eiropas 
Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā attiecībā uz Komisijas priekšlikumu COM(2009)0491, ar 
ko groza Prospektu direktīvu1, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta pilnvaras (grozījumi 
Nr. 12, Nr. 41, Nr. 42).

                                               
1 P7_TA(2010)0227, 17.6.2010.


