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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008) 311),

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2009) 579),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu i Rady pt. „Konsekwencje 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur 
decyzyjnych” (COM(2009) 665),

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 66 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2010),

1. przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Stanowisko Rady
Punkt 1 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(1) Przepisy państw członkowskich 
wymagają, by obiekty budowlane były 
projektowane i wykonywane w sposób 

(1) Przepisy państw członkowskich 
wymagają, by obiekty budowlane były 
projektowane i wykonywane w sposób 

                                               
1 Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 441.
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niezagrażający bezpieczeństwu ludzi, 
zwierząt domowych ani mienia.

niezagrażający bezpieczeństwu ludzi, 
zwierząt domowych ani mienia oraz 
niewywierający szkodliwego wpływu na 
środowisko.

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 1, przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 
r.)

Poprawka 2

Stanowisko Rady
Punkt 5 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

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

(5) W stosownych przypadkach przepisy 
odnoszące się do zamierzonego 
zastosowania wyrobu budowlanego
w jednym z państw członkowskich, mające 
na celu spełnienie podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów 
budowlanych, określają zasadnicze 
charakterystyki wyrobu, w odniesieniu do 
których powinny zostać zadeklarowane 
właściwości użytkowe. Aby uniknąć 
składania pustych deklaracji właściwości 
użytkowych, należy zgłosić co najmniej 
jedną zasadniczą charakterystykę wyrobu 
budowlanego odpowiednią dla 
deklarowanego zastosowania lub 
zastosowań.

Or. en

Poprawka 3

Stanowisko Rady
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(14a) Przy ocenie właściwości użytkowych 



PR\834715PL.doc 7/35 PE448.894v03-00

PL

wyrobów budowlanych należy również 
uwzględnić aspekty dotyczące zdrowia
i bezpieczeństwa związane
z wykorzystaniem wyrobu podczas całego 
cyklu życia.

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 2, przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 
r.)

Poprawka 4

Stanowisko Rady
Punkt 17 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(17) Europejski Komitet Normalizacji
(CEN) oraz Europejski Komitet 
Normalizacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) są właściwymi organizacjami 
upoważnionymi do przyjmowania norm 
zharmonizowanych zgodnie z ogólnymi 
wytycznymi dotyczącymi współpracy 
Komisji z tymi dwiema organizacjami, 
podpisanymi dnia 28 marca 2003 r. 
Producenci powinni korzystać ze 
wspomnianych norm zharmonizowanych,
o ile odniesienie do nich zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i zgodnie z kryteriami 
określonymi na podstawie dyrektywy 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego.

(17) Europejski Komitet Normalizacji
(CEN) oraz Europejski Komitet 
Normalizacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) są właściwymi organizacjami 
upoważnionymi do przyjmowania norm 
zharmonizowanych zgodnie z ogólnymi 
wytycznymi dotyczącymi współpracy 
Komisji z tymi dwiema organizacjami, 
podpisanymi dnia 28 marca 2003 r. 
Producenci powinni korzystać ze 
wspomnianych norm zharmonizowanych,
o ile odniesienie do nich zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i zgodnie z kryteriami 
określonymi na podstawie dyrektywy 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego. Po 
osiągnięciu odpowiedniego poziomu 
specjalistycznej wiedzy naukowo-
technicznej w odniesieniu do wszystkich 
odpowiednich aspektów należy zwiększyć 
stosowanie norm zharmonizowanych
w odniesieniu do wyrobów budowlanych,
w tym w odpowiednich przypadkach 
poprzez upoważnienie do opracowywania 
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tych norm w oparciu o istniejące 
europejskie dokumenty oceny.

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawek 5 i 120, przyjętych w pierwszym czytaniu dnia 24 
kwietnia 2009 r.)

Poprawka 5

Stanowisko Rady
Punkt 21 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(21) Opracowanie projektów europejskich 
dokumentów oceny oraz wydawanie 
europejskich ocen technicznych powinno 
zostać powierzone jednostkom ds. oceny 
technicznej (zwanym dalej „JOT”) 
wyznaczanym przez państwa 
członkowskie. Celem zagwarantowania, że 
JOT posiadają kompetencje konieczne do 
wypełniania tych zadań, należy określić 
wymagania unijne obowiązujące przy ich 
wyznaczaniu.

(21) Opracowanie projektów europejskich 
dokumentów oceny oraz wydawanie 
europejskich ocen technicznych powinno 
zostać powierzone jednostkom ds. oceny 
technicznej (zwanym dalej „JOT”) 
wyznaczanym przez państwa 
członkowskie. Celem zagwarantowania, że 
JOT posiadają kompetencje konieczne do 
wypełniania tych zadań, należy określić 
wymagania unijne obowiązujące przy ich 
wyznaczaniu. Wyznaczone JOT powinny 
być w miarę możliwości samofinansujące 
się. 

Or. en

Poprawka 6

Stanowisko Rady
Punkt 22 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(22) JOT powinny powołać organizację
(zwaną dalej „organizacją JOT”) 
koordynującą procedury ustanawiania 
projektów europejskich dokumentów 
oceny oraz wydawanie europejskich ocen 
technicznych, wspieraną – w stosownych 

(22) JOT powinny powołać organizację
(zwaną dalej „organizacją JOT”) 
koordynującą procedury ustanawiania 
projektów europejskich dokumentów 
oceny oraz wydawanie europejskich ocen 
technicznych, wspieraną – w stosownych 
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przypadkach – dzięki środkom 
finansowym Unii.

przypadkach – dzięki środkom 
finansowym Unii, zapewniając 
przejrzystość i niezbędną poufność tych 
procedur.

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 11, przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 
2009 r.)

Poprawka 7

Stanowisko Rady
Punkt 24 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

w sprawie odpadów oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin.

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawek 49 i 101, przyjętych w pierwszym czytaniu dnia 24 
kwietnia 2009 r.)

Poprawka 8

Stanowisko Rady
Punkt 34 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

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

(34) Należy określić warunki stosowania
procedur uproszczonych do oceny 
właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych, tak aby możliwie jak 
najbardziej zmniejszyć koszt ich 
wprowadzania do obrotu, nie obniżając 
poziomu bezpieczeństwa. Producenci 
wykorzystujący takie procedury 
uproszczone powinni odpowiednio 
wykazać, że spełniają te warunki.

Or. en

(Nowa poprawka PE zgodnie z art. 66 ust. 2 lit. b) i art. 66 ust. 3 Regulaminu)

Poprawka 9

Stanowisko Rady
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(34a) Aby zwiększyć wpływ środków 
nadzoru rynku, wszystkie procedury 
uproszczone przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu do oceny właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych 
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powinny mieć zastosowanie tylko do osób 
fizycznych lub prawnych, które 
wytwarzają wyroby, które wprowadzają do 
obrotu. 

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 18, przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 
2009 r.)

Poprawka 10

Stanowisko Rady
Punkt 39 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(39) Aby ułatwić swobodny przepływ 
towarów, punkty kontaktowe ds. wyrobów 
budowlanych powinny bezpłatnie 
dostarczać informacje o przepisach 
mających na celu spełnienie 
podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych mających 
zastosowanie do zamierzonego 
zastosowania każdego wyrobu 
budowlanego na terytorium każdego 
państwa członkowskiego. Punkty 
kontaktowe ds. wyrobów budowlanych 
mogą również dostarczać podmiotom 
gospodarczym dodatkowe informacje lub 
spostrzeżenia. W przypadku dodatkowych 
informacji, należy zezwolić punktom 
kontaktowym ds. wyrobów budowlanych 
na pobieranie opłat proporcjonalnych do 
kosztów dostarczenia takich informacji lub 
spostrzeżeń.

(39) Aby ułatwić swobodny przepływ 
towarów, punkty kontaktowe ds. wyrobów 
budowlanych powinny bezpłatnie 
dostarczać informacje o przepisach 
mających na celu spełnienie 
podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych mających 
zastosowanie do zamierzonego 
zastosowania każdego wyrobu 
budowlanego na terytorium każdego 
państwa członkowskiego. Punkty 
kontaktowe ds. wyrobów budowlanych 
mogą również dostarczać podmiotom 
gospodarczym dodatkowe informacje lub 
spostrzeżenia. W przypadku dodatkowych 
informacji, należy zezwolić punktom 
kontaktowym ds. wyrobów budowlanych 
na pobieranie opłat proporcjonalnych do 
kosztów dostarczenia takich informacji lub 
spostrzeżeń. Ponadto państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
przeznaczenie wystarczających środków 
na rzecz punktów kontaktowych ds. 
produktów.

Or. en
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Poprawka 11

Stanowisko Rady
Punkt 40 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(40a) Punkty kontaktowe ds. wyrobów 
budowlanych powinny być niezależne od 
wszelkich odpowiednich organów lub 
organizacji biorących udział w procedurze 
nadawania oznakowania CE.

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 58, przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 
2009 r.)

Poprawka 12

Stanowisko Rady
Punkt 46 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(46) Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, Komisji należy przyznać 
uprawnienia do przyjmowania określonych 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
TFUE. Szczególne znaczenie ma 
przeprowadzenie przez Komisję 
stosownych konsultacji podczas prac 
przygotowawczych, w tym na szczeblu 
ekspertów.

(46) Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, Komisji należy przyznać 
uprawnienia do przyjmowania określonych 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
TFUE. Szczególne znaczenie ma 
przeprowadzenie przez Komisję 
stosownych konsultacji podczas prac 
przygotowawczych, w tym na szczeblu 
ekspertów. W procesie przygotowania
i sporządzania aktów delegowanych 
Komisja zobowiązana jest zagwarantować 
wczesne i stałe przekazywanie informacji 
oraz odnośnych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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Poprawka 13

Stanowisko Rady
Punkt 49 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(49a) Promowanie wyrobów budowlanych 
pochodzących z recyklingu ma zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia celów Unii 
dotyczących zmian klimatu, a każde 
państwo członkowskie powinno 
opracować plan działania
z wyszczególnieniem, w jaki sposób 
przyczyni się do promowania stosowania
w sektorze budownictwa wyrobów 
pochodzących z recyklingu. 

Or. en

Poprawka 14

Stanowisko Rady
Punkt 51 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(51a) Należy podjąć działania w celu 
szybszego przyjęcia norm europejskich,
a także ich przetłumaczenia na wszystkie 
języki urzędowe Unii. Należy zapewnić 
zrównoważony udział zainteresowanych 
stron w komitetach technicznych lub 
grupach roboczych europejskich organów 
normalizacyjnych, tak aby żadna 
kategoria zainteresowanych stron nie była 
reprezentowana w nieproporcjonalny 
sposób. Należy zapobiegać konfliktom 
interesów między tymi zainteresowanymi 
stronami.

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawek 22 i 118, przyjętych w pierwszym czytaniu dnia 24 
kwietnia 2009 r.)
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Poprawka 15

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 16

Stanowisko Rady
Artykuł 5 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

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

(a) oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych dokonuje się w oparciu
o system 3 lub 4, zaś wyrób budowlany jest 
produkowany jednostkowo lub na 
zamówienie w nieseryjnym procesie 
produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne 
zlecenie, oraz wbudowywany w jednym 
określonym obiekcie budowlanym, przez 
producenta, który ponosi odpowiedzialność 
za bezpieczne wbudowanie wyrobu
w obiekty budowlane, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami krajowymi i na 
odpowiedzialność osób, które zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami 
krajowymi są odpowiedzialne za 
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budowlanych; bezpieczne wykonanie obiektów 
budowlanych;

Or. en

Poprawka 17

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

(da) w stosownych przypadkach 
informacje o niebezpiecznych 
substancjach w wyrobie budowlanym,
o których mowa w załączniku IIIa, oraz 
informacje szczegółowe o niebezpiecznych 
substancjach, które należy zadeklarować 
zgodnie z innymi unijnymi przepisami 
harmonizacyjnymi.

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawek 49 i 101, przyjętych w pierwszym czytaniu dnia 24 
kwietnia 2009 r.)

Poprawka 18

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 51 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 
2009 r.)
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Poprawka 19

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapity pierwszy i drugi

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 20

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(3a) Państwa członkowskie opierają się na 
istniejących mechanizmach w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania 
systemu regulującego oznakowanie CE 
oraz podejmują odpowiednie czynności
w przypadku jego nieprawidłowego 
stosowania. Państwa członkowskie 
ustanawiają także sankcje za naruszenia, 
które mogą obejmować sankcje karne
w przypadku poważnych naruszeń. Kary 
te muszą być współmierne do powagi 
wykroczenia oraz stanowić skuteczny 
środek odstraszający zapobiegający 
nieprawidłowemu stosowaniu 
oznakowania CE.

Or. en
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(Poprawka przejmuje treść poprawki 56 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 
2009 r. Pochodzi ona z art. R12 decyzji 768/2008)

Poprawka 21

Stanowisko Rady
Artykuł 10 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W stosunku do zadań określonych w art. 
10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
764/2008, każde państwo członkowskie 
zapewnia, by punkty kontaktowe ds. 
wyrobów budowlanych dostarczały 
informacje o przepisach obowiązujących 
na jego terytorium mających na celu 
spełnienie podstawowych wymagań 
dotyczących obiektów budowlanych 
mających zastosowanie do zamierzonego 
zastosowania każdego wyrobu 
budowlanego, jak określono w art. 6 ust. 3 
lit. e) niniejszego rozporządzenia.

3. W stosunku do zadań określonych w art. 
10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
764/2008, każde państwo członkowskie 
zapewnia, by punkty kontaktowe ds. 
wyrobów budowlanych dostarczały 
przejrzystych i łatwych do zrozumienia 
informacji o przepisach obowiązujących 
na jego terytorium mających na celu 
spełnienie podstawowych wymagań 
dotyczących obiektów budowlanych 
mających zastosowanie do zamierzonego 
zastosowania każdego wyrobu 
budowlanego, jak określono w art. 6 ust. 3 
lit. e) niniejszego rozporządzenia.

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 57 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 
2009 r.)

Poprawka 22

Stanowisko Rady
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(3a) Punkty kontaktowe ds. wyrobów 
budowlanych są niezależne od wszelkich 
odpowiednich organów lub organizacji 
biorących udział w procedurze nadawania 
oznakowania CE. 

Or. en
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(Poprawka przejmuje treść poprawki 58 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 
2009 r.)

Poprawka 23

Stanowisko Rady
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

1. Producenci sporządzają deklarację 
właściwości użytkowych zgodnie z art. 4-7
i umieszczają oznakowanie CE zgodnie
z art. 8 i 9.

1. Producenci sporządzają deklarację 
właściwości użytkowych zgodnie z art. 4
i 6 i umieszczają oznakowanie CE zgodnie
z art. 8 i 9.

Or. en

Poprawka 24

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 25

Stanowisko Rady
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(1a) W przypadku, gdy zainteresowane 
strony są włączone w proces 
opracowywania zharmonizowanych norm 
zgodnie z niniejszym artykułem, zadaniem 
europejskich organów normalizacyjnych 
jest zapewnienie we wszystkich 
przypadkach sprawiedliwej
i zrównoważonej reprezentacji różnych 
kategorii zainteresowanych stron.  

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 118 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 
2009 r.)

Poprawka 26

Stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja 
uważa, że norma zharmonizowana nie 
spełnia całkowicie wymagań określonych
w odpowiednim mandacie, dane państwo 
członkowskie lub Komisja kieruje sprawę 
do komitetu ustanowionego na mocy art. 5 
dyrektywy 98/34/WE, wraz
z uzasadnieniem. Komitet ten, po 
konsultacji z odpowiednimi europejskimi 
organami normalizacyjnymi oraz ze 
Stałym Komitetem ds. Budownictwa,
niezwłocznie wydaje swoją opinię.

Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja 
uważa, że norma zharmonizowana nie 
spełnia całkowicie wymagań określonych
w odpowiednim mandacie, dane państwo 
członkowskie lub Komisja, po uprzedniej 
konsultacji ze Stałym Komitetem ds. 
Budownictwa, kieruje sprawę do komitetu 
ustanowionego na mocy art. 5 dyrektywy 
98/34/WE, wraz z uzasadnieniem. Komitet 
ten, po konsultacji z odpowiednimi 
europejskimi organizacjami 
normalizacyjnymi niezwłocznie wydaje 
swoją opinię.

Or. en
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Poprawka 27

Stanowisko Rady
Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(3a) W stosownych przypadkach Komisja 
przyjmuje europejskie dokumenty oceny 
za podstawę do wydania upoważnień na 
mocy art. 17 ust. 1, celem opracowania 
zharmonizowanych norm w zakresie 
wyrobów, o których mowa w ust. 1 
niniejszego art.

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawek 120 i 5, przyjętych w pierwszym czytaniu dnia 24 
kwietnia 2009 r.)

Poprawka 28

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – nagłówek

Stanowisko Rady Poprawka

Obowiązki odpowiedzialnej JOT po 
otrzymaniu wniosku dotyczącego 

europejskiej oceny technicznej

Obowiązki JOT otrzymującej wniosek 
dotyczący europejskiej oceny technicznej

Or. en

Poprawka 29

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. JOT otrzymująca wniosek dotyczący 
europejskiej oceny technicznej (zwana 
dalej „odpowiedzialną JOT”) informuje 
producenta, jeżeli ten wyrób budowlany 
jest w całości lub w części objęty 

1. JOT otrzymująca wniosek dotyczący 
europejskiej oceny technicznej informuje 
producenta, jeżeli ten wyrób budowlany 
jest w całości lub w części objęty 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną
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zharmonizowaną specyfikacją techniczną
w następujący sposób:

w następujący sposób:

(a) jeżeli wyrób jest w pełni objęty normą 
zharmonizowaną, odpowiedzialna JOT 
informuje producenta, że zgodnie z art. 19 
ust. 1 europejska ocena techniczna nie 
może być wydana dla tego wyrobu;

(a) jeżeli wyrób jest w pełni objęty normą 
zharmonizowaną, JOT informuje 
producenta, że zgodnie z art. 19 ust. 1 
europejska ocena techniczna nie może być 
wydana dla tego wyrobu;

(b) jeżeli wyrób jest w pełni objęty 
europejskim dokumentem oceny, 
odpowiedzialna JOT informuje 
producenta, że ten dokument będzie służył 
jako podstawa europejskiej oceny 
technicznej, która ma zostać wydana;

(b) jeżeli wyrób jest w pełni objęty 
europejskim dokumentem oceny, JOT 
informuje producenta, że ten dokument 
będzie służył jako podstawa europejskiej 
oceny technicznej, która ma zostać 
wydana;

(c) jeżeli wyrób nie jest objęty lub nie jest
w pełni objęty żadną zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną, odpowiedzialna
JOT stosuje procedury określone
w załączniku II lub ustanowione zgodnie
z art. 19 ust. 3.

(c) jeżeli wyrób nie jest objęty lub nie jest
w pełni objęty żadną zharmonizowaną
specyfikacją techniczną, JOT stosuje 
procedury określone w załączniku II lub 
ustanowione zgodnie z art. 19 ust. 3.

Or. en

Poprawka 30

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 
1 lit. b) i c), odpowiedzialna JOT 
informuje organizację JOT oraz Komisję
o zawartości wniosku oraz odniesieniu do 
stosownej decyzji Komisji dotyczącej 
oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych, którą odpowiedzialna JOT 
zamierza zastosować do tego wyrobu, lub 
też o braku takiej decyzji Komisji.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 
1 lit. b) i c), JOT informuje organizację 
JOT oraz Komisję o zawartości wniosku 
oraz odniesieniu do stosownej decyzji 
Komisji dotyczącej oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych, którą 
JOT zamierza zastosować do tego wyrobu, 
lub też o braku takiej decyzji Komisji.

Or. en
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Poprawka 31

Stanowisko Rady
Artykuł 22

Stanowisko Rady Poprawka

Europejskie dokumenty oceny przyjęte 
przez organizację JOT przesyłane są 
Komisji, która publikuje wykaz odniesień 
do przyjętych europejskich dokumentów 
oceny w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Europejskie dokumenty oceny przyjęte 
przez organizację JOT przesyłane są 
Komisji, która publikuje wykaz odniesień 
do ostatecznej wersji europejskich 
dokumentów oceny w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja publikuje aktualizacje tego 
wykazu.

Komisja publikuje aktualizacje tego 
wykazu.

Or. en

Poprawka 32

Stanowisko Rady
Artykuł 24 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Europejski dokument oceny zawiera co 
najmniej ogólny opis wyrobu 
budowlanego, zasadnicze charakterystyki
oraz metody i kryteria oceny jego 
właściwości użytkowych w odniesieniu do 
jego zasadniczych charakterystyk, które są 
odnoszone do jego zastosowania 
przewidzianego przez producenta.
W szczególności europejski dokument 
oceny zawiera wykaz zasadniczych 
charakterystyk istotnych z punktu 
widzenia zamierzonego zastosowania 
wyrobu i uzgodnionych przez producenta
z organizacją JOT.

1. Europejski dokument oceny zawiera co 
najmniej ogólny opis wyrobu 
budowlanego, wykaz charakterystyk 
mających zasadnicze znaczenie przy 
zastosowaniu przewidzianym przez 
producenta i uzgodnionym między 
producentem i organizacją JOT oraz 
metody i kryteria oceny właściwości 
użytkowych wyrobu w odniesieniu do tych 
zasadniczych charakterystyk, 

Or. en
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Poprawka 33

Stanowisko Rady
Artykuł 27 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. W przypadku gdy Komisja ustanowiła 
systemy klasyfikacji zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie mogą określać 
poziomy lub klasy właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych
w odniesieniu do zasadniczych 
charakterystyk tych wyrobów wyłącznie 
zgodnie z tymi systemami klasyfikacji.

6. W przypadku, gdy Komisja ustanowiła 
systemy klasyfikacji zgodnie z ust. 1 lub 
gdy europejskie organy normalizacyjne 
ustanowiły takie zharmonizowane systemy 
zgodnie z akapitem drugim ust. 2, państwa 
członkowskie mogą określać poziomy lub 
klasy właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych w odniesieniu do 
zasadniczych charakterystyk tych wyrobów 
wyłącznie zgodnie z tymi systemami 
klasyfikacji.

Or. en

Poprawka 34

Stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
działające na ich terytorium JOT,
w szczególności dla jednej lub kilku grup 
wyrobów wymienionych w załączniku IV, 
tabela 1.

1. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
działające na ich terytorium JOT,
w szczególności dla jednej lub kilku grup 
wyrobów wymienionych w załączniku IV, 
tabela 1.

Państwa członkowskie, które wyznaczyły 
JOT, przekazują pozostałym państwom 
członkowskim i Komisji nazwę i adres tej 
jednostki oraz grupy wyrobów, dla których 
została wyznaczona.

Państwa członkowskie, które wyznaczyły 
JOT, przekazują pozostałym państwom 
członkowskim i Komisji nazwę i adres tej 
jednostki oraz grupy wyrobów i/lub 
wyroby budowlane, dla których została 
wyznaczona.

Or. en
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Ta poprawka jest przekrojowa, dlatego należy dodać wyrażenie "i/lub wyroby budowlane”
w art. 30 ust. 1 i 2, w punkcie 2. załącznika II oraz w tabeli 2 załącznika IV (w ramach 

pierwszego wykazu wymogów litery b), c) i e)).

Poprawka 35

Stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

Komisja podaje do wiadomości publicznej
w formie elektronicznej wykaz JOT ze
wskazaniem grup wyrobów lub wyrobów 
budowlanych, dla których zostały one 
wyznaczone.

Komisja podaje do wiadomości publicznej
w formie elektronicznej wykaz JOT ze 
wskazaniem grup wyrobów lub wyrobów 
budowlanych, dla których zostały one 
wyznaczone, starając się osiągnąć jak 
najwyższy poziom przejrzystości.

Komisja podaje do wiadomości publicznej 
aktualizacje tego wykazu.

Komisja podaje do wiadomości publicznej 
aktualizacje tego wykazu.

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 73 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka 36

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(1a) JOT podają do wiadomości 
publicznej swój schemat organizacyjny 
oraz nazwiska członków wewnętrznych 
organów decyzyjnych. 

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 73 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)
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Poprawka 37

Stanowisko Rady
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

(a) organizuje koordynację między JOT
i zapewnia współpracę z innymi 
zainteresowanymi stronami;

(a) organizuje koordynację między JOT
i zapewnia współpracę oraz konsultacje
z innymi zainteresowanymi stronami, jeżeli 
zaistnieje taka konieczność;

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 73 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka 38

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

Stanowisko Rady Poprawka

(aa) zapewnia wymianę przykładów 
najlepszych praktyk pomiędzy JOT celem 
promowania większej wydajności
i świadczenia lepszych usług na rzecz 
sektora; 

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 73 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka 39

Stanowisko Rady
Artykuł 34 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Komisja ocenia odpowiedniość zadań 
określonych w art. 31 ust. 4, które są 
finansowane ze środków unijnych,
w świetle wymogów wynikających
z polityk i prawodawstwa Unii oraz 
informuje Parlament Europejski i Radę

2. Komisja ocenia odpowiedniość zadań 
określonych w art. 31 ust. 4, które są 
finansowane ze środków unijnych,
w świetle wymogów wynikających
z polityk i prawodawstwa Unii oraz 
informuje Parlament Europejski i Radę
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o rezultatach tej oceny do dnia 1 stycznia 
2017 r., a następnie co pięć lat.

o rezultatach tej oceny do dnia 1 stycznia 
2017 r., a następnie co cztery lata.

Or. en

(Nowa poprawka w świetle art. 66 ust. 3 Regulaminu)

Poprawka 40

Stanowisko Rady
Artykuł 43 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Jednostka notyfikowana i jej pracownicy 
wykonują zadania strony trzeciej
w procesie oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych, zachowując 
najwyższy stopień uczciwości zawodowej
i wymaganych technicznych kompetencji
w danej dziedzinie oraz muszą być wolni 
od wszelkich nacisków i bodźców, 
zwłaszcza finansowych, mogących 
wpływać na ich opinię lub wyniki oceny
i weryfikacji, szczególnie ze strony osób 
lub grup osób zainteresowanych wynikami 
tej działalności.

5. Jednostka notyfikowana i jej 
pracownicy, przy zachowaniu 
przejrzystości w odniesieniu do 
producenta, wykonują zadania strony 
trzeciej w procesie oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych, 
zachowując najwyższy stopień uczciwości 
zawodowej i wymaganych technicznych 
kompetencji w danej dziedzinie, oraz 
muszą być wolni od wszelkich nacisków
i bodźców, zwłaszcza finansowych, 
mogących wpływać na ich opinię lub 
wyniki oceny i weryfikacji, szczególnie ze 
strony osób lub grup osób 
zainteresowanych wynikami tej 
działalności.

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki nr 86 przyjętej 24 kwietnia 2004 r.)

Poprawka 41

Stanowisko Rady
Artykuł 61 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 60, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 60, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
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…*. Komisja przedkłada sprawozdanie na 
temat przekazanych uprawnień nie później 
niż sześć miesięcy przed zakończeniem 
tego pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
odwołają je zgodnie z art. 62.

…*. Komisja przedkłada sprawozdanie na 
temat przekazanych uprawnień nie później 
niż sześć miesięcy przed zakończeniem 
tego pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje w sposób dorozumiany
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
odwołają je zgodnie z art. 62.

Or. en

Poprawka 42

Stanowisko Rady
Artykuł 63 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Parlament Europejski lub Rada może 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
od daty powiadomienia.

1. W terminie trzech miesięcy od dnia 
powiadomienia Parlament Europejski lub 
Rada mogą zgłaszać sprzeciw wobec aktu 
delegowanego.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o dwa
miesiące.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o trzy
miesiące.

Or. en

(Nowa poprawka w świetle art. 66 ust. 2 lit. d) Regulaminu)

Poprawka 43

Stanowisko Rady
Artykuł 64 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2a) Państwa członkowskie zapewniają 
niezależność członków komitetu, o którym 
mowa w ust. 1, od właściwych stron 
uczestniczących w procesie oceny
i weryfikacji zgodności stałości 
zasadniczych charakterystyk wyrobów 
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budowlanych. 

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 88 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka 44

Stanowisko Rady
Artykuł 67 – akapit pierwszy a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W sprawozdaniu tym należy również 
uwzględnić wdrożenie art. 37, analizując 
między innymi, czy jego stosowanie może 
zostać rozszerzone na inne 
przedsiębiorstwa, czy dostosować go do 
produkcji krótkich serii lub czy powinien 
on zostać uchylony. 

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 112 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka 45

Stanowisko Rady
Załącznik I – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty budowlane jako całość oraz ich 
poszczególne części muszą nadawać się do 
użycia zgodnie z ich zamierzonym 
zastosowaniem. Przy normalnej 
konserwacji obiekty budowlane muszą 
spełniać następujące podstawowe 
wymagania dotyczące obiektów 
budowlanych przez gospodarczo 
uzasadniony okres użytkowania.

Obiekty budowlane jako całość oraz ich 
poszczególne części muszą nadawać się do 
użycia zgodnie z ich zamierzonym 
zastosowaniem, przy czym należy przede 
wszystkim wziąć pod uwagę zdrowie
i bezpieczeństwo osób mających z nimi 
kontakt przez cały okres użytkowania tych 
obiektów. Przy normalnej konserwacji 
obiekty budowlane muszą spełniać 
następujące podstawowe wymagania 
dotyczące obiektów budowlanych przez 
gospodarczo uzasadniony okres 
użytkowania.
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Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 90 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka 46

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 3 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty budowlane muszą być 
zaprojektowane i wykonane w taki sposób, 
aby podczas ich budowy, użytkowania
i rozbiórki nie stanowiły zagrożenia dla 
higieny ani zdrowia osób je zajmujących 
lub sąsiadów, nie wywierały w ciągu ich 
całego cyklu życia nadmiernego wpływu 
na jakość środowiska ani na klimat,
w szczególności w wyniku:

Obiekty budowlane muszą być 
zaprojektowane i wykonane w taki sposób, 
aby ich budowa, użytkowanie i rozbiórka
nie stanowiły w ciągu całego ich cyklu 
życia zagrożenia dla higieny ani zdrowia
czy bezpieczeństwa pracowników, osób je 
zajmujących lub sąsiadów, ani nie 
wywierały w ciągu ich całego cyklu życia 
nadmiernego wpływu na jakość 
środowiska ani na klimat, w szczególności
w wyniku:

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 91 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka 47

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 6

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty budowlane i ich instalacje 
grzewcze, chłodzące, oświetleniowe
i wentylacyjne muszą być zaprojektowane
i wykonane w taki sposób, aby utrzymać 
na niskim poziomie ilość energii 
wymaganej do ich użytkowania, przy 
uwzględnieniu potrzeb zajmujących je 
osób i miejscowych warunków 
klimatycznych.

Obiekty budowlane i ich instalacje 
grzewcze, chłodzące, oświetleniowe
i wentylacyjne muszą być zaprojektowane
i wykonane w taki sposób, aby utrzymać 
na niskim poziomie ilość energii 
wymaganej do ich użytkowania, przy 
uwzględnieniu potrzeb zajmujących je 
osób i miejscowych warunków 
klimatycznych. Prace budowlane muszą 
być również energooszczędne, 
wykorzystując jak najmniej energii
w czasie trwania ich cyklu życia.
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Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 92 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka 48

Stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 1

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku gdy producent zwraca się do 
JOT z wnioskiem o wydanie europejskiej 
oceny technicznej dla wyrobu 
budowlanego, i po podpisaniu przez 
producenta i JOT umowy dotyczącej 
tajemnicy handlowej i poufności, 
producent przedkłada odpowiedzialnej JOT 
dokumentację techniczną opisującą wyrób, 
jego zastosowanie przewidywane przez 
producenta i szczegóły zakładowej kontroli 
produkcji, którą ma zamiar stosować.

W przypadku gdy producent zwraca się do 
JOT z wnioskiem o wydanie europejskiej 
oceny technicznej dla wyrobu 
budowlanego, i po podpisaniu przez 
producenta i JOT umowy dotyczącej 
tajemnicy handlowej i poufności, jeżeli 
wymaga tego producent, producent
przedkłada JOT  (zwanej dalej 
„odpowiedzialną JOT”) dokumentację 
techniczną opisującą wyrób, jego 
zastosowanie przewidywane przez 
producenta i szczegóły zakładowej kontroli 
produkcji, którą ma zamiar stosować.

Or. en

Poprawka 49

Stanowisko Rady
Załącznik III a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

ZAŁĄCZNIK III a

Substancje niebezpieczne do zgłoszenia
w deklaracji właściwości użytkowych

1. Substancje stwarzające duże 
zagrożenie:

(a) substancje umieszczone na liście 
substancji oczekujących w ramach 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;
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(b) substancje trwałe, zdolne do 
bioakumulacji lub toksyczne (z ang. PBT) 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006;

(c) substancje bardzo trwałe, w dużym 
stopniu zdolne do bioakumulacji (z ang. 
vPvB) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006;

(d) substancje rakotwórcze, mutagenne
i toksycznie wpływające na reprodukcję, 
kategorii 1 lub 2, zgodnie z dyrektywą 
Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 
r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych1.

2. Substancje z pewnymi klasyfikacjami

Substancje spełniające kryteria 
klasyfikacji określone w dyrektywie 
67/548/EWG w następujących 
kategoriach:

(a) rakotwórcze, mutagenne i toksycznie 
wpływające na reprodukcję, kategorii 3;

(b) substancje chronicznie toksyczne 
(R48);

(c) substancje niebezpieczne dla 
środowiska z możliwymi skutkami 
długoterminowymi (R50-53);

(d) substancje niszczące warstwę ozonową 
(R59);

(e) substancje mogące wywoływać 
uczulenia na skutek ich wdychania (R42);

(f) substancje mogące wywoływać 
uczulenia na skutek kontaktu ze skórą 
(R43).

3. Priorytetowe substancje niebezpieczne
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Priorytetowe substancje niebezpieczne 
wyszczególnione w załączniku X do 
dyrektywy 2000/60/WE.
-------------------------------------

1 Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1

Or. en

(Poprawka przejmuje treść poprawki 101 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych
Wstęp
„Gdzie dobre płoty, tam dobrzy sąsiedzi” – Robert Frost, „Naprawianie muru”
W UE istnieje ciągle zbyt wiele „płotów” stojących na przeszkodzie handlowi w sektorze 
budowlanym. Niestety, „dobrzy sąsiedzi” nadal wykorzystują krajowe przepisy techniczne, 
abby uniemożliwić swobodny przepływ towarów i usług w sektorze budowlanym. Jak 
skomentował prof. M. Monti w sprawozdaniu „Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku” 
(opublikowanym w dniu 9 maja 2010 r.),„Europa jest nadal na etapie »budowy rynku«, 
wymagającym zniesienia barier w działalności transgranicznej, eliminacji utrudnień w postaci 
krajowych przeszkód administracyjnych i technicznych oraz przezwyciężenia 
korporatystycznego oporu” (s. 40).  
Potrzeba działania w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w UE ma 
żywotne znaczenie w kontekście wielkości sektora. W opinii CEN (Europejskiego Komitetu 
Normalizacji) sektor budowlany jest jedną z największych gałęzi europejskiego przemysłu, 
stanowiącą 10% PKB i 50,5% środków trwałych brutto. Sektor zatrudnia bezpośrednio 12 
milionów europejskich obywateli, a 26 milionów pracowników jest od niego zależnych. 
Ponadto ok. 92% producentów wyrobów budowlanych, tj. 65 tysięcy przedsiębiorstw, 
stanowią MŚP zatrudniające poniżej 250 osób. Jako że MŚP są podstawą naszej gospodarki,
w niniejszym wniosku konieczne jest uznanie ich roli i potrzeb. W tym kontekście domagamy 
się także uznania potrzeby zagwarantowania osobom zatrudnionym w sektorze wysokiego 
poziomu zdrowia i bezpieczeństwa. Jak stwierdza niemiecki urząd ds. zdrowia
i bezpieczeństwa, w samych tylko Niemczech na 5 tysięcy pracowników przypada jedna 
ofiara wypadku śmiertelnego podczas wykonywania pracy.
Unijny sektor budowlany bardzo ucierpiał na skutek kryzysu gospodarczego: upadały 
przedsiębiorstwa w całej UE, a pracownicy tracili środki do życia. Pożądane jest 
podejmowanie wszelkich działań, które mogą wspomóc sektor budowlany. Przegląd 
dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych (89/106/EWG) jest w związku z tym bardzo 
potrzebnym bodźcem, który powinien przysłużyć się sektorowi poprzez eliminację barier 
handlowych dla producentów, a przez to pomóc przedsiębiorstwom utrzymać się w branży, 
zaś pracownikom – zachować pracę. 

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych (COM(2008)0311) ma uaktualnić, uprościć i zastąpić 
dyrektywę w sprawie wyrobów budowlanych w świetle nowych okoliczności dotyczących np. 
nadzoru rynkowego, w tym nowych ram legislacyjnych (rozporządzenie 765/2008/WE
w sprawie nadzoru rynku i decyzja 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących 
wprowadzania produktów do obrotu).

Po przyjęciu stanowiska w pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim dnia 24 kwietnia 
2009 r., stanowisko Rady w pierwszym czytaniu zostało przyjęte dnia 13 września 2010 r.

Deklaracja właściwości użytkowych (oznakowanie CE)
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Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu przewiduje odstępstwa od sporządzania deklaracji 
właściwości użytkowych i tym samym umożliwia sytuacje, w których oznakowanie CE na 
wyrobie nie jest obowiązkowe - np. w przypadku wyrobów indywidualnych i wykonanych na 
zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym itd. Sprawozdawca stara się ograniczyć to 
zwolnienie, podkreślając, że jest ono możliwe tylko w odniesieniu do wyrobów w systemach 
3 i 4 (poprawka 16). Pozwoli to zapewnić równe reguły gry w dziedzinie, w której jakość ma 
zasadnicze znaczenie przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.

Substancje niebezpieczne
Możliwość zidentyfikowania obecności substancji niebezpiecznych w wyrobach jest 
niezwykle istotna. Gdybyśmy wiedzieli, gdzie znajduje się azbest w budynkach, ani 
pracownicy budowlani, ani mieszkańcy budynków nie musieliby zapadać na takie schorzenia 
jak międzybłoniak. Deklaracja w sprawie substancji niebezpiecznych, na którą nalegał
w pierwszym czytaniu Parlament, została usunięta w stanowisku Rady w pierwszym czytaniu. 
Przywrócenie poprawek (poprawki 7, 17, 49) w sprawie substancji niebezpiecznych jest 
ważne dla przyszłej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz przejrzystości.

Punkty kontaktowe ds. produktów
Utworzenie krajowych punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych, do których 
zarówno osoby prywatne, jak i firmy będą mogły zwrócić się o bezstronną poradę w sprawie 
danego wyrobu, byłoby pomocne dla rynku wewnętrznego, w szczególności dla mniejszych 
graczy, którzy rozważają rozwijanie wyrobów innowacyjnych. 

Jako że komisja IMCO jest świadoma presji wywieranej na centra SOLVIT, musimy 
zapewnić w bardziej zdecydowany sposób, że państwa członkowskie utworzą punkty 
kontaktowe ds. produktów i że będą one bezstronne, czyli np. niezależne od jakiegokolwiek 
organu zaangażowanego w procedurę uzyskiwania oznakowania CE (poprawki 10, 11, 22).

Przejrzystość
Potrzeba niezależności i przejrzystości ma podstawowe znaczenie dla jednostek ds. oceny 
technicznej. Należy zatem promować opracowanie zbioru minimalnych standardów
w zakresie przejrzystości.  Schemat organizacyjny JOT powinien wymieniać nazwiska
i stanowiska zajmowane w ramach wewnętrznych organów decyzyjnych. Należy zapewnić 
zrównoważoną i sprawiedliwą reprezentację zainteresowanych stron w komitetach 
technicznych lub grupach roboczych europejskich organów normalizacyjnych, przy 
jednoczesnym zapobieganiu konfliktom interesów. Państwa członkowskie winny również 
zapewnić niezależność członków Stałego Komitetu ds. Budownictwa od właściwych stron 
uczestniczących w procesie oceny i weryfikacji zgodności stałości (poprawki nr 6, 14, 21, 25, 
35, 36, 38, 43).

Utylizacja wyrobów budowlanych
W zgodzie z innymi dyrektywami i rozporządzeniami sprawozdawca poruszył kwestię 
potrzeby utylizacji produktów i promowania stosowania wyrobów pochodzących
z recyklingu, tak aby osiągnąć cele UE dotyczące zmian klimatu (poprawki nr 1 i 13).  
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Zdrowie i bezpieczeństwo
Należy położyć większy nacisk na kwestię zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze 
budownictwa. Sektor ten pozostaje dzisiaj jednym z najbardziej niebezpiecznych obszarów 
zatrudnienia, w którym nadal zbyt wiele osób umiera podczas wykonywania pracy. 
Sprawozdawca włączył zatem do tego sprawozdania wytyczne (poprawki nr 3, 45 i 46), 
podkreślając potrzebę utrzymania najwyższego poziomu ochrony zarówno dla pracowników, 
jak i użytkowników budynku.

Łączność elektroniczna
Na przyszłość ważna jest potrzeba łączności elektronicznej i wykorzystywania nowych metod 
informatycznych, aby usprawnić jednolity rynek produktów budowlanych. Życzeniem 
sprawozdawcy jest, aby sektor budownictwa otrzymał wsparcie w zakresie rozwijania metod 
bardziej wydajnej komunikacji za pomocą Internetu, która zastąpi wersje papierowe 
(poprawka nr 18).

Akty delegowane

Ponadto poprawki dotyczące aktów delegowanych sporządzono zgodnie z postanowieniami 
obowiązujących przepisów (rozporządzenia (UE) nr 438/2010 w sprawie wymogów 
dotyczących zdrowia zwierząt) i zajętym przez Parlament w pierwszym czytaniu 
stanowiskiem dotyczącym wniosku Komisji COM(2009) 491 zmieniającym dyrektywę w 
sprawie prospektu emisyjnego1, tak aby chronić uprawnienia Parlamentu Europejskiego 
(poprawki nr 12, 41 i 42).

                                               
1 P7_TA(2010)0227, 17.6.2010


