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*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen antamiseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien 
ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta
(10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10753/3/2010 –
C7-0267/2010),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0311),

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2009)0579),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen 
käsittelyyn (A7-0343/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 1 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden säännöksissä 
edellytetään, että rakennuskohteet 
suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettei 

(1) Jäsenvaltioiden säännöksissä 
edellytetään, että rakennuskohteet 
suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettei 

                                               
1 EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 441.
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ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle 
aiheuteta vaaraa.

ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle 
aiheuteta vaaraa tai vahingoiteta 
ympäristöä.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksytyn tarkistuksen 1 sisältö.)

Tarkistus 2

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(5) Rakennustuotteen käyttötarkoitusta 
koskevissa jäsenvaltion säännöksissä, joilla 
pyritään varmistamaan rakennuskohteiden 
perusvaatimukset, määritetään tarvittaessa 
ne perusominaisuudet, joiden suoritustasot 
olisi ilmoitettava.

(5) Rakennustuotteen käyttötarkoitusta tai 
käyttötarkoituksia koskevissa jäsenvaltion 
säännöksissä, joilla pyritään varmistamaan 
rakennuskohteiden perusvaatimukset, 
määritetään tarvittaessa ne 
perusominaisuudet, joiden suoritustasot 
olisi ilmoitettava. Sisältöä vailla olevien 
suoritustasoilmoitusten välttämiseksi olisi 
ilmoitettava rakennustuotteen 
perusominaisuudet, joilla on merkitystä 
aiotun käyttötarkoituksen tai aiottujen 
käyttötarkoitusten kannalta.

Tarkistus 3

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(8 a) Rakennusyritysten toiminnan ei 
pitäisi kuulua tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Rakennuskohteiden 
toteuttamisessa on kyse palvelusta eikä 
valmistajan suorittamasta tuotteen 
markkinoille saattamisesta. 
Rakennustoimintaan voi 
erityistapauksissa sisältyä yksilöllisesti tai 
tilaustuotteena valmistettavia 
rakennuskohteen osia, jotka 
rakennusyrittäjä sitten asentaa 
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rakennuskohteeseen.

Perustelu

Uudella asetuksella olisi vihdoin onnistuttava täsmentämään, että rakennusyritykset, jotka 
esivalmistavat yksittäisiä komponentteja rakennuspaikalla tai sen ulkopuolella, eivät kuulu 
asetuksen piiriin. Asetuksella säädetään rakennustuotteiden markkinoille saattamisen tai 
saataville asettamisen ehdoista. Rakennustuotteiden asentaminen ei kuulu asetuksen 
soveltamisalaan.

Tarkistus 4

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(14 a) Rakennustuotteiden suoritustasoa 
arvioitaessa olisi otettava huomioon myös 
terveys- ja turvallisuusnäkökohdat, jotka 
liittyvät tuotteen käyttöön koko sen 
elinkaaren ajan.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksytyn tarkistuksen 2 sisältö.)

Tarkistus 5

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 15 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(15) Komission tämän asetuksen 
mukaisesti määrittämien kynnysarvojen 
olisi oltava kyseisen rakennustuotteen 
perusominaisuuksien osalta
jäsenvaltioiden säännöksissä yleisesti 
tunnustettuja arvoja.

(15) Komission tämän asetuksen 
mukaisesti määrittämien kynnysarvojen 
olisi taattava kyseisen rakennustuotteen 
perusominaisuuksien osalta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklassa tarkoitettu suojelun korkea 
taso.

Perustelu

Kynnysarvot voidaan määrittää teknisistä tai sääntelyyn liittyvistä syistä (ks. johdanto-osan 
16 kappale). Jos ne määritetään sääntelyyn liittyvistä syistä, niiden tarkoituksena on suojata 
114 artiklassa mainittuja terveyteen, turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja 
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kuluttajansuojaan liittyviä yhteisiä etuja. Niiden perustana ei siten ole "yleinen 
tunnustaminen", vaan 114 artiklassa määrätty pyrkimys suojelun korkeaan tasoon.

Tarkistus 6

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 17 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(17) Euroopan standardointikomitea (CEN) 
ja Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea (CENELEC) 
tunnustetaan toimivaltaisiksi 
organisaatioiksi vahvistamaan 
yhdenmukaistettuja standardeja komission 
ja näiden kahden organisaation välisestä 
yhteistyöstä 28 päivänä maaliskuuta 2003 
annettujen yleisten suuntaviivojen 
mukaisesti. Valmistajien olisi käytettävä 
kyseisiä yhdenmukaistettuja standardeja, 
kun niitä koskevat viitteet on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
sekä teknisiä standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY1 6 artiklan 
nojalla vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

(17) Euroopan standardointikomitea (CEN) 
ja Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea (CENELEC) 
tunnustetaan toimivaltaisiksi 
organisaatioiksi vahvistamaan 
yhdenmukaistettuja standardeja komission 
ja näiden kahden organisaation välisestä 
yhteistyöstä 28 päivänä maaliskuuta 2003 
annettujen yleisten suuntaviivojen 
mukaisesti. Valmistajien olisi käytettävä 
kyseisiä yhdenmukaistettuja standardeja, 
kun niitä koskevat viitteet on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
sekä teknisiä standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY1 6 artiklan 
nojalla vahvistettujen kriteerien mukaisesti.
Kun kaikista tärkeistä näkökohdista on 
saavutettu riittävä tekninen ja tieteellinen 
asiantuntijataso, rakennustuotteita 
koskevia yhdenmukaistettuja standardeja 
olisi käytettävä enemmän, tarvittaessa 
myös antamalla toimeksianto näiden 
standardien kehittämiseen nykyisten 
eurooppalaisten arviointiasiakirjojen 
perusteella. 

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksyttyjen tarkistusten 5 ja 120 sisältö.)
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Tarkistus 7

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 21 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(21) Eurooppalaisten arviointiasiakirjojen 
luonnosten laatiminen ja eurooppalaisten 
teknisten arviointien antaminen olisi 
annettava jäsenvaltioiden nimeämien 
teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten 
tehtäväksi. Sen varmistamiseksi, että 
teknisestä arvioinnista vastaavilla 
laitoksilla on tarvittava pätevyys näiden 
tehtävien suorittamiseen, niiden 
nimeämistä koskevat vaatimukset olisi 
asetettava unionin tasolla.

(21) Eurooppalaisten arviointiasiakirjojen 
luonnosten laatiminen ja eurooppalaisten 
teknisten arviointien antaminen olisi 
annettava jäsenvaltioiden nimeämien 
teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten 
tehtäväksi. Sen varmistamiseksi, että 
teknisestä arvioinnista vastaavilla 
laitoksilla on tarvittava pätevyys näiden 
tehtävien suorittamiseen, niiden 
nimeämistä koskevat vaatimukset olisi 
asetettava unionin tasolla. Nimettyjen 
teknisestä arvioinnista vastaavien 
laitosten olisi oltava mahdollisuuksien 
mukaan omarahoitteisia. 

Tarkistus 8

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(22) Teknisestä arvioinnista vastaavien 
laitosten olisi luotava organisaatio, jota 
tuetaan tapauksen mukaan unionin 
rahoituksella ja joka koordinoi 
eurooppalaisten arviointiasiakirjojen 
luonnosten laatimiseen ja eurooppalaisten 
teknisten arviointien antamiseen liittyviä 
menettelyjä.

(22) Teknisestä arvioinnista vastaavien 
laitosten olisi luotava organisaatio, jota 
tuetaan tapauksen mukaan unionin 
rahoituksella ja joka koordinoi 
eurooppalaisten arviointiasiakirjojen 
luonnosten laatimiseen ja eurooppalaisten 
teknisten arviointien antamiseen liittyviä 
menettelyjä ja varmistaa näiden 
menettelyjen avoimuuden ja tarvittavan 
luottamuksellisuuden. 

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksytyn tarkistuksen 11 sisältö.)
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Tarkistus 9

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 24 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(24) Voi olla hyödyllistä, että 
suoritustasoilmoitus sisältää tietoja myös 
kyseisten tuotteiden sisältämistä 
vaarallisista aineista kestävän rakentamisen 
mahdollisuuksien parantamiseksi ja 
ympäristöystävällisten tuotteiden 
kehittämisen helpottamiseksi. Tämä asetus 
ei rajoita oikeuksia ja velvollisuuksia, joita 
jäsenvaltioille johtuu muista unionin 
oikeuden välineistä, joita voidaan soveltaa 
vaarallisiin aineisiin ja joita ovat erityisesti 
biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/8/EY1, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY2, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/20063, jätteistä 
19 päivänä marraskuuta 2008 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/98/EY4, sekä aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1272/20085.

(24) Suoritustasoilmoitukseen olisi 
tapauksen mukaan liitettävä tietoja myös 
rakennustuotteiden sisältämistä 
vaarallisista aineista kestävän rakentamisen 
mahdollisuuksien parantamiseksi ja 
ympäristöystävällisten tuotteiden 
kehittämisen helpottamiseksi. Nämä tiedot 
olisi toimitettava riippumatta vaarallisia 
aineita koskevan unionin lainsäädännön 
muissa välineissä säädetyistä velvoitteista, 
erityisesti merkitsemiseen liittyvistä 
velvoitteista, ja ne olisi annettava samaan 
aikaan ja samassa muodossa kuin 
suoritustasoilmoitus, jotta niillä 
saavutetaan kaikki rakennustuotteiden 
mahdolliset käyttäjät. Tiedot vaarallisten 
aineiden sisällöstä olisi aluksi rajoitettava 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH) sekä Euroopan 
kemikaaliviraston perustamisesta 
18 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 ja 
33 artiklassa tarkoitettuihin aineisiin. 
Rakennustuotteiden sisältämiä vaarallisia 
aineita koskevien tietojen erityistarpeita 
olisi kuitenkin tutkittava edelleen, jotta 
voidaan täydentää menettelyn piiriin 
kuuluvien aineiden joukkoa ja varmistaa 
siten rakennustuotteita käyttävien 
työntekijöiden ja rakennusten käyttäjien 
terveyden ja turvallisuuden suojelun 
korkea taso myös osien tai materiaalien 
kierrätystä ja/tai uusiokäyttöä koskevien 
vaatimusten suhteen. Tämä asetus ei 
rajoita oikeuksia ja velvollisuuksia, joita 
jäsenvaltioille johtuu muista unionin 
oikeuden välineistä, joita voidaan soveltaa 
vaarallisiin aineisiin ja joita ovat erityisesti 
biosidituotteiden markkinoille 
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saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/8/EY1, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY2, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/20063, jätteistä 
19 päivänä marraskuuta 2008 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/98/EY4, sekä aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1272/20085. 

Tarkistus 10

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(24 a) Suoritustasoilmoitus voidaan 
numeroida tuotetyypin viitenumeron 
mukaisesti.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksyttyjen tarkistusten 49 ja 101 sisältö.)

Tarkistus 11

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 34 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(34) Valmistajat voivat käyttää 
yksinkertaistettuja menettelyjä, joissa ne 
käyttävät asiakirjoja harkintansa 
mukaisessa muodossa ja 

(34) Rakennustuotteiden suoritustason 
arviointia koskevien yksinkertaistettujen 
menettelyjen käytölle olisi määriteltävä 
edellytykset, jotta voidaan vähentää 
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asiaankuuluvassa yhdenmukaistetussa 
standardissa vahvistetuin edellytyksin.

mahdollisimman paljon tuotteiden 
markkinoille saattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia alentamatta 
turvallisuustasoa. Yksinkertaistettuja 
menettelyjä käyttävien valmistajien olisi 
osoitettava asianmukaisesti edellytysten 
täyttyminen.

(EP:n uusi tarkistus työjärjestyksen 66 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan 
mukaisesti.)

Tarkistus 12

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(34 a) Markkinavalvontatoimien 
vaikutuksen tehostamiseksi kaikkia tässä
asetuksessa tarkoitettuja 
yksinkertaistettuja menettelyjä 
rakennustuotteiden suoritustason 
arvioimiseksi olisi sovellettava vain 
luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, jotka 
valmistavat markkinoille saattamansa 
tuotteet. 

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksytyn tarkistuksen 18 sisältö.)

Tarkistus 13

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(36 a) Euroopan standardointikomitean 
asiaankuuluvien teknisten komiteoiden 
olisi määritettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin eri 
rakennustuotteisiin sovellettava "muun 
kuin sarjavalmisteisen" tulkitseva 
määritelmä.
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Tarkistus 14

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 37 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(37) Kaikkien toimitus- ja jakeluketjuun 
kuuluvien talouden toimijoiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne asettavat 
markkinoilla saataville ainoastaan sellaisia 
rakennustuotteita, jotka ovat tämän 
asetuksen niiden vaatimusten mukaisia, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
rakennustuotteiden suoritustaso ja jotka 
täyttävät rakennuskohteen 
perusvaatimukset. Rakennustuotteiden 
maahantuojien ja jakelijoiden olisi 
erityisesti oltava tietoisia niistä 
perusominaisuuksista, joiden osalta on 
unionin markkinoilla olemassa säännöksiä, 
sekä rakennuskohteen perusvaatimuksiin 
liittyvistä jäsenvaltioiden säätämistä 
erityisvaatimuksista, ja käytettävä tätä 
tietämystä liiketoimissaan.

(37) Kaikkien toimitus- ja jakeluketjuun 
kuuluvien talouden toimijoiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne asettavat 
markkinoilla saataville ainoastaan sellaisia 
rakennustuotteita, jotka ovat tämän 
asetuksen niiden vaatimusten mukaisia, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
rakennustuotteiden suoritustaso ja jotka 
täyttävät rakennuskohteen 
perusvaatimukset. Rakennustuotteiden 
maahantuojien ja jakelijoiden olisi 
erityisesti oltava tietoisia niistä 
perusominaisuuksista, joiden osalta on 
unionin markkinoilla olemassa säännöksiä, 
sekä rakennuskohteen perusvaatimuksiin 
liittyvistä jäsenvaltioiden säätämistä 
erityisvaatimuksista, ja käytettävä tätä 
tietämystä liiketoimissaan, jotta 
minimoidaan niiden tahattomien 
tapahtumien määrä, joissa 
rakennustuotteet eivät vastaa 
suoritustasoilmoitustaan, ja minimoidaan 
aineelliset tappiot.

Perustelu

Tämä säännös johtaa siihen, että talouden toimijat ryhtyvät ennaltaehkäiseviin 
toimenpiteisiin välttääkseen mahdollisimman pitkälti virheellisyyksien ilmenemistä ja 
markkinavalvontatoimenpiteitä. Vastuullisina oikeushenkilöinä toimivat talouden toimijat 
pyrkivät välttämään kaikenlaisia liiketoimilleen aiheutuvia tappioita, mikä auttaa erityisesti 
pk-yrityksiä mukautumaan vaatimuksiin ja saamaan rahoilleen vastinetta.
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Tarkistus 15

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 39 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(39) Rakennustuoteyhteyspisteiden olisi 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
helpottamiseksi tarjottava maksutta tietoa 
säännöksistä, joilla pyritään täyttämään 
rakennuskohdetta koskevat 
perusvaatimukset ja joita sovelletaan 
kunkin rakennustuotteen aiottuun 
käyttötarkoitukseen kunkin jäsenvaltion 
alueella. Tuoteyhteyspisteet voivat myös 
tarjota talouden toimijoille lisätietoja tai 
huomioita. Lisätietojen osalta 
tuoteyhteyspisteiden olisi voitava ottaa 
maksu, joka on suhteutettu näiden 
lisätietojen ja huomioiden tarjoamisesta 
aiheutuviin kustannuksiin.

(39) Rakennustuoteyhteyspisteiden olisi 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
helpottamiseksi tarjottava maksutta tietoa 
säännöksistä, joilla pyritään täyttämään 
rakennuskohdetta koskevat 
perusvaatimukset ja joita sovelletaan 
kunkin rakennustuotteen aiottuun 
käyttötarkoitukseen kunkin jäsenvaltion 
alueella. Tuoteyhteyspisteet voivat myös 
tarjota talouden toimijoille lisätietoja tai 
huomioita. Lisätietojen osalta 
tuoteyhteyspisteiden olisi voitava ottaa 
maksu, joka on suhteutettu näiden 
lisätietojen ja huomioiden tarjoamisesta 
aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
rakennustuoteyhteyspisteille myönnetään 
riittävät resurssit.

Tarkistus 16

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(40 a) Rakennustuoteyhteyspisteiden olisi 
voitava hoitaa tehtävänsä siten, että 
vältetään eturistiriidat erityisesti CE-
merkinnän saantimenettelyissä.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksytyn tarkistuksen 58 sisältö.)

Tarkistus 17
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Neuvoston kanta
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(46 a) Komissiolle olisi annettava tältä 
osin valtuudet antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa asetetaan ehdot 
verkkosivujen käytölle 
suoritustasoilmoituksen esittämistä 
varten. Verkkosivujen käyttö olisi edelleen 
sallittava nykyisten käytäntöjen 
mukaisesti niin kauan, kuin delegoituja 
säädöksiä ei ole hyväksytty.

Tarkistus 18

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(49 a) Unionin 
ilmastonmuutostavoitteiden 
saavuttamiseksi materiaalit on hyvin 
tärkeää pitää purkamisen jälkeen 
materiaalikierrossa käyttämällä ne 
uudelleen tai kierrättämällä ne, ja 
jokaisen jäsenvaltion olisikin laadittava 
toimintasuunnitelma, jossa esitetään 
yksityiskohtaisesti, miten se edistää 
osaltaan materiaalien uusiokäyttöä tai 
kierrättämistä rakennusalalla.

Tarkistus 19

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 50 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(50 a) Liitteen I mukaisten 
perusvaatimusten täyttymisen 
osoittamisesta olisi mahdollisuuksien 
mukaan annettava yhtenäisiä 
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eurooppalaisia säännöksiä .

Perustelu

Ehdotettu säännöstön täydennys johtuu siitä, että suunnitellun asetuksen yleisenä tavoitteena 
on yhdenmukaistaminen. Se on tarpeen hajanaistumisen vaaran torjumiseksi.

Tarkistus 20

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(51 a) Olisi toteutettava toimenpiteitä, 
joilla nopeutetaan eurooppalaisten 
standardien hyväksymistä ja niiden 
kääntämistä unionin kaikille virallisille 
kielille. Olisi varmistettava kaikkien 
sidosryhmien tasapainoinen 
osallistuminen Euroopan 
standardointielinten teknisiin komiteoihin 
ja työryhmiin, jotta mikään sidosryhmä ei 
ole suhteettomasti edustettuna. 
Sidosryhmien välisiä eturistiriitoja olisi 
vältettävä.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksyttyjen tarkistusten 22 ja 118 sisältö.)

Tarkistus 21

Neuvoston kanta
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. 'rakennustuotteella' tarkoitetaan tuotetta 
tai tuotejärjestelmää, joka valmistetaan ja 
saatetaan markkinoille käytettäväksi 
pysyvinä osina rakennuskohteissa tai 
niiden osissa siten, että tuotteen
poistaminen muuttaa rakennuskohteen 
suoritustasoja rakennuskohteen 
perusvaatimusten osalta;

1. 'rakennustuotteella' tarkoitetaan tuotetta 
tai tuotejärjestelmää, joka valmistetaan ja 
saatetaan markkinoille käytettäväksi 
pysyvinä osina rakennuskohteissa tai 
niiden osissa ja jonka tapauksessa tuotteen
suoritustaso muuttaa rakennuskohteen 
suoritustasoja rakennuskohteen 
perusvaatimusten osalta;
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Perustelu

Kielellinen muutos.

Tarkistus 22

Neuvoston kanta
4 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Valmistaja laatii 
suoritustasoilmoituksen, kun markkinoille 
saatetaan rakennustuote, joka kuuluu 
yhdenmukaistetun standardin piiriin tai 
jolle on annettu eurooppalainen tekninen 
arviointi.

1. Valmistaja laatii 
suoritustasoilmoituksen, kun markkinoille 
saatetaan rakennustuote, joka kuuluu 
yhdenmukaistetun standardin piiriin tai on 
sen mukainen tai jolle on annettu 
eurooppalainen tekninen arviointi tai 
eurooppalainen arviointiasiakirja.

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tarkoituksena on lisätä teknisen säännön avoimuutta ja parantaa sen 
teknistä toteutettavuutta.

Tarkistus 23

Neuvoston kanta
4 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Kun rakennustuote kuuluu 
yhdenmukaistetun standardin piiriin tai 
tuotteelle on annettu eurooppalainen 
tekninen arviointi, sovellettavassa 
yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä 
määritellyt, rakennustuotteen 
perusominaisuuksien suoritustasoja 
koskevat tiedot on ilmoitettava vain, jos ne 
sisältyvät suoritustasoilmoitukseen ja 
yksilöidään siinä.

2. Kun rakennustuote kuuluu 
yhdenmukaistetun standardin piiriin tai on 
sen mukainen tai tuotteelle on annettu 
eurooppalainen tekninen arviointi tai 
eurooppalainen arviointiasiakirja, 
sovellettavassa yhdenmukaistetussa 
teknisessä eritelmässä määritellyt, 
rakennustuotteen perusominaisuuksien 
suoritustasoja koskevat tiedot voidaan 
ilmoittaa vain, jos ne sisältyvät 
suoritustasoilmoitukseen ja yksilöidään 
siinä.

Tarkistus 24
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Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, valmistaja voi jättää 
suoritustasoilmoituksen laatimatta, jos 
siellä, missä valmistaja aikoo saattaa 
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvan rakennustuotteen markkinoille, 
ei ole olemassa unionin säännöksiä tai 
kansallisia säännöksiä, joissa edellytetään 
perusominaisuuksien ilmoittamista, kun:

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, valmistaja voi jättää 
suoritustasoilmoituksen laatimatta 
saattaessaan markkinoille 
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvan rakennustuotteen, jos siellä, 
missä tuotteita käytetään, ei ole olemassa 
unionin säännöksiä tai kansallisia 
säännöksiä, joissa edellytetään 
perusominaisuuksien ilmoittamista, kun:

Tarkistus 25

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

a) valmistaja, joka vastaa tuotteen 
turvallisesta liittämisestä 
rakennuskohteeseen, valmistaa muun 
kuin sarjavalmisteisen rakennustuotteen
yksilöllisesti tai tilaustuotteena 
erityistilauksen perusteella ja asentaa sen 
yksittäiseen rakennuskohteeseen
sovellettavien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti ja niiden sovellettavissa 
kansallisissa säännöissä nimettyjen, 
rakennuskohteen turvallisesta 
toteuttamisesta vastaavien henkilöiden 
vastuulla;

a) suoritustason vakaus arvioidaan ja 
varmennetaan järjestelmän 3 tai 4 
perusteella ja muu kuin sarjavalmisteinen
rakennustuote valmistetaan yksilöllisesti 
tai tilaustuotteena erityistilauksen 
perusteella yksittäistä rakennuskohdetta 
varten;

Perustelu

Tässä on kyse virheellisestä sanamuodosta. Yritykset, jotka asentavat tuotteita 
rakennuskohteisiin, eivät koskaan ole valmistajia, vaan aina rakennusyrityksiä. 
Rakennusyritykset eivät kuulu asetuksen soveltamisalan piiriin, ja siksi niitä varten ei tarvitse 
säätää poikkeusta 5 artiklassa. Asetus on laadittu valmistajia varten, ja siinä säädetään 
rakennustuotteiden markkinoille saattamisen tai saataville asettamisen ehdoista. Neuvoston 
sanamuoto aiheuttaa virheellisiä tulkintoja asetuksen kohteesta.
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Tarkistus 26

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

c) rakennustuote valmistetaan perinteiseen 
tapaan muuten kuin tehdasvalmisteisesti, 
jotta voidaan uudistaa asianmukaisesti 
sellaisia rakennuskohteita, joita 
sovellettavien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti virallisesti suojellaan osana 
määrättyä ympäristöä tai niiden erityisten 
arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden 
vuoksi.

c) rakennustuote valmistetaan perinteiseen 
tapaan tai suojellun kohteen kannalta 
soveltuvaan tapaan muuten kuin 
tehdasvalmisteisesti, jotta voidaan 
erityisesti uudistaa asianmukaisesti 
sellaisia rakennuskohteita, joita 
sovellettavien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti virallisesti suojellaan osana 
määrättyä ympäristöä tai niiden erityisten 
arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden 
vuoksi.

Perustelu

Ratkaisevaa on suojellun kohteen kannalta oikea menettely. Varsinkin suojeltujen nykyajan 
rakennusten kohdalla menetelmien rajoittaminen "perinteisiin" on harhaanjohtavaa ja 
väärin.

Tarkistus 27

Neuvoston kanta
6 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

c) sen yhdenmukaistetun standardin tai 
eurooppalaisen teknisen arvioinnin 
viitenumero ja antopäivä, jota on käytetty 
kunkin perusominaisuuden arviointiin;

c) sen yhdenmukaistetun standardin tai 
eurooppalaisen teknisen arvioinnin 
viitenumero, otsikko ja antopäivä, jota on 
käytetty kunkin perusominaisuuden 
arviointiin;

Tarkistus 28

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – c alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

c) vähintään yhden rakennustuotetta c) rakennustuotetta koskevien sellaisten 



PE448.894v01-00 20/48 RR\850177FI.doc

FI

koskevan sellaisen perusominaisuuden 
suoritustaso, jolla on merkitystä aiotun 
käyttötarkoituksen tai aiottujen 
käyttötarkoitusten kannalta,

perusominaisuuksien suoritustasot, joilla
on merkitystä aiotun käyttötarkoituksen tai 
aiottujen käyttötarkoitusten kannalta,

Tarkistus 29

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – d alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

d) tarvittaessa 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti määritetyt rakennustuotteen 
perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasot 
tasoittain tai luokittain taikka kuvauksena,

d) tarvittaessa 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti määritetyt rakennustuotteen 
perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasot 
tasoittain tai luokittain, kuvauksena tai 
laskelman perusteella,

Perustelu

Tuotteiden suoritustaso voidaan tietyissä tapauksissa selvittää myös laskennallisesti.

Tarkistus 30

Neuvoston kanta
6 artikla – 3 kohta – e alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

e) rakennustuotteen asiaankuuluvat, 
perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasot 
tasoittain tai luokittain taikka kuvauksena, 
mikäli siellä, missä valmistaja aikoo 
saattaa rakennustuotteen markkinoille, 
on olemassa yhtä tai useampaa aiottua 
käyttötarkoitusta koskevia säännöksiä,

e) rakennustuotteen asiaankuuluvat, yhteen 
tai useampaan käyttötarkoitukseen 
liittyviä perusominaisuuksia koskevat
suoritustasot tasoittain tai luokittain tai 
kuvauksena taikka laskelman perusteella,
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Tarkistus 31

Neuvoston kanta
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

4 a. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
31 artiklassa tai tapauksen mukaan 
33 artiklassa tarkoitetut tiedot on 
annettava yhdessä 
suoritustasoilmoituksen kanssa.

Tarkistus 32

Neuvoston kanta
7 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Suoritustasoilmoitus on toimitettava 
jokaisen tuotteen mukana, joka on asetettu 
saataville markkinoilla.

Suoritustasoilmoitus on toimitettava 
sähköisesti jokaisesta tuotteesta, joka on 
asetettu saataville markkinoilla.

Suoritustasoilmoitus on toimitettava 
paperilla vain, jos vastaanottaja sitä 
vaatii.

Jos kuitenkin yhdelle käyttäjälle 
toimitetaan erä samaa tuotetta, siihen on 
mahdollista liittää vain yksi kappale 
suoritustasoilmoituksesta.

Tarkistus 33

Neuvoston kanta
7 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Suoritustasoilmoitus voidaan toimittaa 
sähköisesti vain vastaanottajan 
nimenomaisella suostumuksella.

Poistetaan.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksytyn tarkistuksen 51 sisältö.)
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Tarkistus 34

Neuvoston kanta
7 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa
säädetään, suoritustasoilmoituksen sisältö
voidaan asettaa saataville verkkosivulla 
komission 60 artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä vahvistamien 
edellytysten mukaisesti. 

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa
säädetään, suoritustasoilmoitus voidaan 
asettaa saataville verkkosivulla komission 
60 artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä vahvistamien edellytysten 
mukaisesti. Näillä edellytyksillä 
varmistetaan muun muassa, että 
suoritustasoilmoitus on jatkuvasti 
saatavilla.

Tarkistus 35

Neuvoston kanta
8 artikla – 2 kohta – 1 ja 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. CE-merkintä kiinnitetään niihin 
rakennustuotteisiin, joista valmistaja on 
laatinut suoritustasoilmoituksen 4, 6 ja 
7 artiklan mukaisesti.

2. CE-merkintä kiinnitetään niihin 
rakennustuotteisiin, joista valmistaja on 
laatinut suoritustasoilmoituksen 4 ja 
6 artiklan mukaisesti.

Jos valmistaja ei ole laatinut 
suoritustasoilmoitusta 4, 6 ja 7 artiklan
mukaisesti, rakennustuotteisiin ei saa 
kiinnittää CE-merkintää. 

Jos valmistaja ei ole laatinut 
suoritustasoilmoitusta 4 ja 6 artiklan
mukaisesti, rakennustuotteisiin ei saa 
kiinnittää CE-merkintää.

Tarkistus 36

Neuvoston kanta
9 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. CE-merkinnän perään on merkittävä 
ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi 
viimeistä numeroa, valmistajan nimi tai 

2. CE-merkinnän perään on merkittävä 
ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi 
viimeistä numeroa, valmistajan nimi ja 
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tunnusmerkki ja rekisteröity osoite, 
tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero, 
suoritustasoilmoituksen viitenumero, 
ilmoitetut suoritustasot tasoittain tai 
luokittain, viittaus sovellettuun 
yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään, 
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos 
sellainen on, sekä sovelletussa 
yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä 
vahvistettu aiottu käyttötarkoitus.

rekisteröity osoite tai tunnusmerkki, jonka 
avulla valmistajan nimi ja osoite voidaan 
määrittää helposti ja sekaannuksitta,
tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero, 
suoritustasoilmoituksen viitenumero, 
ilmoitetut suoritustasot tasoittain tai 
luokittain, viittaus sovellettuun 
yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään, 
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos 
sellainen on, sekä sovelletussa 
yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä 
vahvistettu aiottu käyttötarkoitus.

Perustelu

Puutavarateollisuuden olisi hyvin vaikeaa panna asetus nykyisellään täytäntöön tuotteen 
kokoon ja luonteeseen liittyvien käytännön rajoitusten vuoksi. Tämä tarkistus mahdollistaa 
samojen tietojen antamisen tavalla, jonka ala voi hyväksyä.

Tarkistus 37

Neuvoston kanta
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on nykyisiä 
mekanismeja hyödyntämällä 
varmistettava CE-merkintää koskevan 
järjestelmän moitteeton soveltaminen ja 
ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, 
jos merkintää käytetään sääntöjen 
vastaisesti. Jäsenvaltioiden on myös 
säädettävä rikkomisesta aiheutuvista 
seuraamuksista, mukaan luettuna vakavia 
rikkomistapauksia koskevat 
rikosoikeudelliset seuraamukset. 
Seuraamusten on oltava oikeasuhteisia 
rangaistavan teon vakavuuteen nähden ja 
muodostettava tehokas pelote 
väärinkäyttöä vastaan.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksytyn tarkistuksen 56 sisältö. Teksti on päätöksen 768/2008 R12 artiklasta.)
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Tarkistus 38

Neuvoston kanta
10 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Asetuksen (EY) N:o 764/2008 10 
artiklan 1 kohdassa määriteltyjen tehtävien 
osalta kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, että 
rakennustuoteyhteyspisteet tarjoavat tietoa 
säännöksistä, joilla pyritään täyttämään 
rakennuskohteen perusvaatimukset ja joita 
sen alueella sovelletaan kunkin 
rakennustuotteen aiottuun 
käyttötarkoitukseen tämän asetuksen 
6 artiklan 3 kohdan e alakohdassa säädetyn 
mukaisesti.

3. Asetuksen (EY) N:o 764/2008 
10 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen 
tehtävien osalta kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, että 
rakennustuoteyhteyspisteet tarjoavat 
avoimia ja helposti ymmärrettäviä 
käsitteitä sisältävää tietoa säännöksistä, 
joilla pyritään täyttämään rakennuskohteen 
perusvaatimukset ja joita sen alueella 
sovelletaan kunkin rakennustuotteen 
aiottuun käyttötarkoitukseen tämän 
asetuksen 6 artiklan 3 kohdan 
e alakohdassa säädetyn mukaisesti.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksytyn tarkistuksen 57 sisältö.)

Tarkistus 39

Neuvoston kanta
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. Rakennustuoteyhteyspisteiden on 
voitava hoitaa tehtävänsä siten, että 
vältetään eturistiriidat erityisesti CE-
merkinnän saantimenettelyissä. 

Tarkistus 40

Neuvoston kanta
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1.Valmistajien on laadittava 
suoritustasoilmoitus 4–7 artiklan

1. Valmistajien on laadittava 
suorituskykyilmoitus 4 ja 6 artiklan
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mukaisesti ja kiinnitettävä CE-merkintä 
8 ja 9 artiklan mukaisesti.

mukaisesti ja kiinnitettävä CE-merkintä 8 
ja 9 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 41

Neuvoston kanta
11 artikla – 8 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

8 a. Tuodessaan rakennustuotteita 
markkinoille valmistajien on 
varmistettava, että ne on suunniteltu ja 
valmistettu tässä asetuksessa asetettujen 
vaatimusten mukaisesti, sovellettavien 
perusvaatimusten mukaisesti sekä 
rakennustuotteiden aiotun 
käyttötarkoituksen tai aiottujen 
käyttötarkoitusten kannalta olennaisten 
perusominaisuuksien mukaisesti.

Perustelu

Päätöksestä N:o 768/2008/EY otettu säännös. Ehdotuksessa toistetaan ja korostetaan 
asetuksen päämekanismia, josta säädetään ensimmäisessä artiklassa (Kohde). Mielestämme 
uudesta lakikehyksestä otettua tekstiä on tärkeää täydentää tämän asetuksen erityispiirteillä.

Tarkistus 42

Neuvoston kanta
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Ennen rakennustuotteen saattamista 
markkinoille maahantuojien on 
varmistettava, että valmistaja on arvioinut 
ja varmentanut suoritustason pysyvyyden. 
Tuojien on varmistettava, että valmistaja 
on laatinut 11 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat ja 
4, 6 ja 7 artiklan mukaisen 
suoritustasoilmoituksen. Tuojien on myös 
varmistettava, että tuotteessa on vaadittu 
CE-merkintä, että siihen on liitetty vaaditut 

2. Ennen rakennustuotteen saattamista 
markkinoille maahantuojien on 
varmistettava, että valmistaja on arvioinut 
ja varmentanut suoritustason pysyvyyden 
sovellettavien perusvaatimusten ja aiotun 
käyttötarkoituksen kannalta olennaisten 
perusominaisuuksien mukaisesti. Tuojien 
on varmistettava, että valmistaja on laatinut 
11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetut tekniset asiakirjat ja 4 ja 
6 artiklan mukaisen 
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asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 
11 artiklan 4 ja 5 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia.

suoritustasoilmoituksen. Tuojien on myös 
varmistettava, että tuotteessa on vaadittu 
CE-merkintä, että siihen on liitetty vaaditut 
asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 
11 artiklan 4 ja 5 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia.

Perustelu

Ehdotuksessa toistetaan ja korostetaan asetuksen päämekanismia, josta säädetään 
ensimmäisessä artiklassa (Kohde). Uudesta lakikehyksestä otettua tekstiä on tärkeää 
täydentää tämän asetuksen erityispiirteillä.

Tarkistus 43

Neuvoston kanta
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos maahantuoja katsoo tai jos 
maahantuojalla on syytä uskoa, että 
rakennustuote ei ole 
suoritustasoilmoituksen tai tämän 
asetuksen muiden sovellettavien 
vaatimusten mukainen, tuoja ei saa saattaa 
rakennustuotetta markkinoille ennen kuin 
se on mukaan liitetyn 
suoritustasoilmoituksen ja tämän asetuksen 
muiden sovellettavien vaatimusten 
mukainen tai ennen kuin 
suoritustasoilmoitus on korjattu. Lisäksi 
silloin, kun rakennustuotteeseen liittyy 
riski, maahantuojan on ilmoitettava siitä 
valmistajalle ja 
markkinavalvontaviranomaisille.

Jos maahantuoja katsoo tai jos 
maahantuojalla on syytä uskoa, että 
rakennustuote ei ole 
suoritustasoilmoituksen tai tämän 
asetuksen muiden sovellettavien 
vaatimusten mukainen, varsinkaan niiden, 
jotka liittyvät aiotun käyttötarkoituksen 
tai aiottujen käyttötarkoitusten kannalta 
olennaisiin perusominaisuuksiin, tuoja ei 
saa saattaa rakennustuotetta markkinoille 
ennen kuin se on mukaan liitetyn 
suoritustasoilmoituksen ja tämän asetuksen 
muiden sovellettavien vaatimusten 
mukainen tai ennen kuin 
suoritustasoilmoitus on korjattu. Lisäksi 
silloin, kun rakennustuotteeseen liittyy 
riski, maahantuojan on ilmoitettava siitä 
valmistajalle ja 
markkinavalvontaviranomaisille.

Perustelu

Perusominaisuudet on ilmoitettava 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tuojien olisi erityisesti 
olla tietoisia tästä tehtävästä.

Tarkistus 44
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Neuvoston kanta
14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos jakelija katsoo tai jos jakelijalla on 
syytä uskoa, että rakennustuote ei ole 
suoritustasoilmoituksen tai tämän 
asetuksen muiden sovellettavien 
vaatimusten mukainen, jakelija ei saa 
asettaa tuotetta markkinoille saataville 
ennen kuin se on mukaan liitetyn 
suoritustasoilmoituksen ja tämän asetuksen 
muiden sovellettavien vaatimusten 
mukainen tai ennen kuin 
suoritustasoilmoitus on korjattu. Lisäksi 
silloin, kun tuotteeseen liittyy riski, 
jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle 
tai tuojalle sekä 
markkinavalvontaviranomaisille.

Jos jakelija katsoo tai jos jakelijalla on 
syytä uskoa, että rakennustuote ei ole 
suoritustasoilmoituksen tai tämän 
asetuksen muiden sovellettavien 
vaatimusten mukainen, varsinkaan niiden, 
jotka liittyvät aiotun käyttötarkoituksen 
tai aiottujen käyttötarkoitusten kannalta 
olennaisiin perusominaisuuksiin, jakelija 
ei saa asettaa tuotetta markkinoille 
saataville ennen kuin se on mukaan liitetyn 
suoritustasoilmoituksen ja tämän asetuksen 
muiden sovellettavien vaatimusten 
mukainen tai ennen kuin 
suoritustasoilmoitus on korjattu. Lisäksi 
silloin, kun tuotteeseen liittyy riski, 
jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle 
tai tuojalle sekä 
markkinavalvontaviranomaisille.

Perustelu

Perusominaisuudet on ilmoitettava 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tuojien olisi erityisesti 
olla tietoisia tästä tehtävästä.

Tarkistus 45

Neuvoston kanta
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Jos sidosryhmät osallistuvat 
yhtenäistettyjen standardien laatimiseen 
tämän artiklan mukaisesti, 
eurooppalaisten standardointielinten on 
varmistettava, että sidosryhmät ovat 
kaikissa yhteyksissä edustettuina 
oikeudenmukaisesti ja tasapainoisesti. 

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksytyn tarkistuksen 118 sisältö.)
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Tarkistus 46

Neuvoston kanta
18 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
asiaankuuluvassa toimeksiannossa 
esitettyjä vaatimuksia, asianomainen 
jäsenvaltio tai komissio antaa asian 
direktiivin 98/34/EY 5 artiklan nojalla 
perustetun komitean käsiteltäväksi ja 
esittää perustelunsa. Komitea antaa 
lausuntonsa viipymättä kuultuaan 
asianomaisia eurooppalaisia 
standardointielimiä ja rakennusalan 
pysyvää komiteaa.

1. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
asiaankuuluvassa toimeksiannossa 
esitettyjä vaatimuksia, asianomainen 
jäsenvaltio tai komissio antaa 
rakennusalan pysyvää komiteaa 
kuultuaan asian direktiivin 98/34/EY 
5 artiklan nojalla perustetun komitean 
käsiteltäväksi ja esittää perustelunsa. 
Komitea antaa lausuntonsa viipymättä 
kuultuaan asianomaisia eurooppalaisia 
standardointielimiä.

Tarkistus 47

Neuvoston kanta
19 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 60 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi ja vahvistaa lisää 
menettelysääntöjä eurooppalaisen 
arviointiasiakirjan kehittämiseksi ja 
hyväksymiseksi.

Poistetaan.

Perustelu

Mahdollisuus luoda lisää menettelysääntöjä komiteamenettelyllä menee liian pitkälle. 
Ensimmäinen lause antaa myös tämän suhteen liian paljon toimintavaraa. Liitteessä II 
annetaan selvät säännöt eurooppalaisen arviointiasiakirjan laatimisesta. Niitä ei pidä 
laajentaa. Jos näin tehdään, kyse on perusominaisuuksista.
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Tarkistus 48

Neuvoston kanta
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. Komissio käyttää tapauksen mukaan 
nykyisiä eurooppalaisia 
arviointiasiakirjoja 17 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti annettavien toimeksiantojen 
perustana yhtenäistettyjen standardien 
laatimiseksi tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja tuotteita varten.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 
hyväksyttyjen tarkistusten 120 ja 5 sisältö.)

Tarkistus 49

Neuvoston kanta
21 artikla – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

Vastuussa olevan teknisestä arvioinnista 
vastaavan laitoksen velvollisuudet sen 
vastaanottaessa eurooppalaista teknistä 
arviointia koskevan pyynnön

Teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen 
velvollisuudet sen vastaanottaessa 
eurooppalaista teknistä arviointia koskevan 
pyynnön

Tarkistus 50

Neuvoston kanta
21 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Teknisestä arvioinnista vastaavan 
laitoksen, joka vastaanottaa eurooppalaista 
teknistä arviointia koskevan pyynnön, 
jäljempänä 'vastuussa oleva teknisestä 
arvioinnista vastaava laitos', on 
ilmoitettava valmistajalle, kuuluuko 
rakennustuote kokonaan tai osittain 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän 

1. Teknisestä arvioinnista vastaavan 
laitoksen, joka vastaanottaa eurooppalaista 
teknistä arviointia koskevan pyynnön, on 
ilmoitettava valmistajalle, kuuluuko 
rakennustuote kokonaan tai osittain 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän 
piiriin, seuraavasti:
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piiriin, seuraavasti:

a) jos tuote kuuluu kokonaan 
yhdenmukaistetun standardin piiriin, 
vastuussa olevan teknisestä arvioinnista 
vastaavan laitoksen on ilmoitettava 
valmistajalle, että 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti tuotteesta ei voida antaa 
eurooppalaista teknistä arviointia;

a) jos tuote kuuluu kokonaan
yhdenmukaistetun standardin piiriin, 
teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen 
on ilmoitettava valmistajalle, että 
19 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuotteesta 
ei voida antaa eurooppalaista teknistä 
arviointia;

b) jos tuote kuuluu kokonaan 
eurooppalaisen arviointiasiakirjan piiriin, 
vastuussa olevan teknisestä arvioinnista 
vastaavan laitoksen on ilmoitettava 
valmistajalle, että kyseistä asiakirjaa 
käytetään annettavan eurooppalaisen 
teknisen arvioinnin perustana;

b) jos tuote kuuluu kokonaan 
eurooppalaisen arviointiasiakirjan piiriin, 
teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen 
on ilmoitettava valmistajalle, että kyseistä 
asiakirjaa käytetään annettavan 
eurooppalaisen teknisen arvioinnin 
perustana;

c) jos tuote ei kuulu tai ei kokonaan kuulu 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän 
piiriin, vastuussa olevan teknisestä 
arvioinnista vastaavan laitoksen on 
sovellettava liitteessä II esitettyjä tai 19 
artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistettuja 
menettelysääntöjä.

c) jos tuote ei kuulu tai ei kokonaan kuulu 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän 
piiriin, teknisestä arvioinnista vastaavan 
laitoksen on sovellettava liitteessä II 
esitettyjä tai 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti vahvistettuja menettelysääntöjä.

Tarkistus 51

Neuvoston kanta
21 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Vastuussa olevan teknisestä arvioinnista 
vastaavan laitoksen on 1 kohdan b ja 
c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
ilmoitettava teknisestä arvioinnista 
vastaavien laitosten organisaatiolle ja 
komissiolle pyynnön sisällöstä sekä 
suoritustason pysyvyyden arviointia ja 
varmennusta koskevan sen komission 
päätöksen viitteestä, jota laitos aikoo 
soveltaa tähän tuotteeseen, taikka tällaisen 
komission päätöksen puuttumisesta.

2. Teknisestä arvioinnista vastaavan 
laitoksen on 1 kohdan b ja c alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitettava 
teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaatiolle ja komissiolle pyynnön 
sisällöstä sekä suoritustason pysyvyyden 
arviointia ja varmennusta koskevan sen 
komission päätöksen viitteestä, jota laitos 
aikoo soveltaa tähän tuotteeseen, taikka 
tällaisen komission päätöksen 
puuttumisesta.
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Tarkistus 52

Neuvoston kanta
22 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaation hyväksymät eurooppalaiset 
arviointiasiakirjat on toimitettava 
komissiolle, joka julkaisee luettelon 
hyväksyttyjen eurooppalaisten 
arviointiasiakirjojen viitetiedoista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaation hyväksymät eurooppalaiset 
arviointiasiakirjat on toimitettava 
komissiolle, joka julkaisee luettelon 
lopullisten eurooppalaisten 
arviointiasiakirjojen viitetiedoista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissio julkaisee luetteloon tehtävät 
päivitykset.

Komissio julkaisee luetteloon tehtävät 
päivitykset.

Tarkistus 53

Neuvoston kanta
24 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Eurooppalaiseen arviointiasiakirjaan on 
sisällyttävä ainakin yleinen kuvaus 
rakennustuotteesta, sen 
perusominaisuuksista sekä menetelmistä ja 
perusteista sen niihin 
perusominaisuuksiin liittyvien 
suoritustasojen arvioimiseksi, jotka 
liittyvät valmistajan ennakoimaan 
käyttötarkoitukseen. Eurooppalaiseen 
arviointiasiakirjaan on erityisesti 
sisällyttävä luettelo perusominaisuuksista, 
jotka ovat merkityksellisiä tuotteen 
käyttötarkoituksen kannalta ja joista on 
sovittu valmistajan ja teknisestä 
arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaation välillä.

1. Eurooppalaiseen arviointiasiakirjaan on 
sisällyttävä ainakin yleinen kuvaus 
rakennustuotteesta, luettelo sen 
perusominaisuuksista, jotka ovat 
merkityksellisiä valmistajan vahvistaman 
käyttötarkoituksen kannalta ja joista on 
sovittu valmistajan ja teknisestä 
arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaation välillä, sekä menetelmät ja 
perusteet tuotteen suoritustasojen 
arvioimiseksi näiden 
perusominaisuuksien suhteen.
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Tarkistus 54

Neuvoston kanta
29 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat nimetä teknisestä 
arvioinnista vastaavia laitoksia alueelleen 
erityisesti yhdellä tai useammalla liitteessä 
IV olevassa taulukossa 1 luetellulla 
tuotealalla.

1. Jäsenvaltiot voivat nimetä teknisestä 
arvioinnista vastaavia laitoksia alueelleen 
erityisesti yhdellä tai useammalla liitteessä 
IV olevassa taulukossa 1 luetellulla 
tuotealalla.

Jäsenvaltioiden, jotka ovat nimenneet 
teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen, 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle kyseisen laitoksen nimi, osoite 
ja tuotealat, joita varten laitos on nimetty.

Jäsenvaltioiden, jotka ovat nimenneet 
teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen, 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle kyseisen laitoksen nimi, osoite 
ja tuotealat ja/tai rakennustuotteet, joita 
varten laitos on nimetty.

Tarkistus on luonteeltaan horisontaalinen, joten ilmaus "ja/tai rakennustuotteet" olisi 
lisättävä 30 artiklan 1 ja 2 kohtaan, liitteessä II olevaan 2 kohtaan ja liitteessä IV olevaan 

taulukkoon 2 (ensimmäinen vaatimusten luettelo, b, c ja e kohta).

Tarkistus 55

Neuvoston kanta
29 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Komissio julkaisee sähköisesti teknisestä 
arvioinnista vastaavista laitoksista 
luettelon, jossa ilmoitetaan tuotealat ja/tai 
rakennustuotteet, joita varten ne on 
nimetty.

2. Komissio julkaisee sähköisesti teknisestä 
arvioinnista vastaavista laitoksista 
luettelon, jossa ilmoitetaan tuotealat ja/tai 
rakennustuotteet, joita varten ne on 
nimetty, ja pyrkii tässä yhteydessä 
mahdollisimman suureen avoimuuteen.

Komissio julkaisee luetteloon tehtävät 
päivitykset.

Komissio julkaisee luetteloon tehtävät 
päivitykset.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen 24. huhtikuuta 2009 hyväksytyn tarkistuksen 73 sisältö.)
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Tarkistus 56

Neuvoston kanta
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Teknisestä arvioinnista vastaavien 
laitosten on julkistettava 
organisaatiokaavionsa ja sisäisten 
päätöksentekoelintensä jäsenten nimet.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen 24. huhtikuuta 2009 hyväksytyn tarkistuksen 73 sisältö.)

Tarkistus 57

Neuvoston kanta
31 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) järjestää teknisestä arvioinnista 
vastaavien laitosten koordinointi ja 
varmistaa yhteistyö muiden sidosryhmien 
kanssa;

a) järjestää teknisestä arvioinnista 
vastaavien laitosten koordinointi ja 
varmistaa tarvittaessa yhteistyö muiden 
sidosryhmien kanssa ja niiden 
kuuleminen; 

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen 24. huhtikuuta 2009 hyväksytyn tarkistuksen 73 sisältö.)

Tarkistus 58

Neuvoston kanta
31 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

a a) varmistaa, että teknisestä arvioinnista 
vastaavat laitokset jakavat keskenään 
esimerkkejä parhaista käytännöistä, jotta 
voidaan lisätä tehokkuutta ja palvella alaa 
paremmin; 

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen 24. huhtikuuta 2009 hyväksytyn tarkistuksen 73 sisältö.)

Tarkistus 59
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Neuvoston kanta
31 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

f a) käyttää kaikkia sidosryhmiä edustavia 
työryhmiä tehtäviensä hoitamiseksi.

Tarkistus 60

Neuvoston kanta
34 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Komissio arvioi unionin rahoituksen 
kohteena olevien 31 artiklan 4 kohdassa 
säädettyjen tehtävien asiaankuuluvuutta 
unionin politiikan ja lainsäädännön 
kannalta ja tiedottaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle arvioinnin 
tuloksista 1 päivään tammikuuta 2017 
mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden
välein.

2. Komissio arvioi unionin rahoituksen 
kohteena olevien 31 artiklan 4 kohdassa 
säädettyjen tehtävien asiaankuuluvuutta 
unionin politiikan ja lainsäädännön 
kannalta ja tiedottaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle arvioinnin 
tuloksista 1 päivään tammikuuta 2017 
mennessä ja sen jälkeen neljän vuoden
välein. 

(Uusi tarkistus työjärjestyksen 66 artiklan 3 kohdan mukaisesti)

Tarkistus 61

Neuvoston kanta
36 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

c) valmistajan markkinoille saattama 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän
piiriin kuuluva rakennustuote on 
komponenteista tehty järjestelmä, jonka 
valmistaja kokoaa noudattaen saamiaan 
tarkkoja ohjeita järjestelmän tai sen 
komponenttien toimittajalta, joka on jo 
testannut järjestelmän tai sen komponentin 
asiaankuuluvan yhdenmukaistetun 
teknisen eritelmän mukaisesti yhden tai 
useamman perusominaisuuden osalta. Jos 
nämä edellytykset täyttyvät, valmistajalla 

c) valmistajan markkinoille saattama 
yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluva rakennustuote on komponenteista 
tehty järjestelmä, jonka valmistaja kokoaa 
noudattaen saamiaan tarkkoja ohjeita 
järjestelmän tai sen komponenttien 
toimittajalta, joka on jo testannut 
järjestelmän tai sen komponentin 
asiaankuuluvan yhdenmukaistetun 
standardin mukaisesti yhden tai useamman 
perusominaisuuden osalta. Jos nämä 
edellytykset täyttyvät, valmistajalla on 
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on oikeus ilmoittaa suoritustasojen 
vastaavan hänelle toimitetun järjestelmän 
tai komponentin kaikkia testituloksia tai 
osaa niistä. Valmistaja voi käyttää toisen 
valmistajan tai järjestelmän toimittajan 
saamia testituloksia vasta saatuaan luvan 
kyseiseltä valmistajalta tai järjestelmän 
toimittajalta, joka on edelleen vastuussa 
testitulosten tarkkuudesta, luotettavuudesta 
ja vakaudesta.

oikeus ilmoittaa suoritustasojen vastaavan 
hänelle toimitetun järjestelmän tai 
komponentin kaikkia testituloksia tai osaa 
niistä. Valmistaja voi käyttää toisen 
valmistajan tai järjestelmän toimittajan 
saamia testituloksia vasta saatuaan luvan 
kyseiseltä valmistajalta tai järjestelmän 
toimittajalta, joka on edelleen vastuussa 
testitulosten tarkkuudesta, luotettavuudesta 
ja vakaudesta.

Tarkistus 62

Neuvoston kanta
37 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvia rakennustuotteita valmistavat 
mikroyritykset voivat korvata liitteessä V 
esitettyjä sovellettavia järjestelmiä 3 ja 
4 koskevan tyyppitestauksen perusteella 
tehtävän tuotetyypin määrityksen 
käyttämällä sovellettavasta 
yhdenmukaistetusta standardista eroavia 
menetelmiä. Kyseiset valmistajat voivat 
myös käsitellä järjestelmän 3 piiriin 
kuuluvat rakennustuotteet järjestelmää 4 
koskevien säännösten mukaisesti. Kun 
valmistaja käyttää näitä yksinkertaistettuja 
menettelyjä hänen tai sen on osoitettava 
teknisellä erityisasiakirjalla, että 
rakennustuote on sovellettavien 
vaatimusten mukainen.

Yhdenmukaistetun standardin piiriin 
kuuluvia rakennustuotteita valmistavat 
mikroyritykset voivat korvata liitteessä V 
esitettyjä sovellettavia järjestelmiä 3 ja 4 
koskevan tyyppitestauksen perusteella 
tehtävän tuotetyypin määrityksen 
käyttämällä sovellettavasta 
yhdenmukaistetusta standardista eroavia 
menetelmiä yhdenmukaistetussa 
standardissa määritetyin ehdoin. Kyseiset 
valmistajat voivat myös käsitellä 
järjestelmän 3 piiriin kuuluvat 
rakennustuotteet järjestelmää 4 koskevien 
säännösten mukaisesti. Kun valmistaja 
käyttää näitä yksinkertaistettuja 
menettelyjä, hänen tai sen on osoitettava 
teknisellä erityisasiakirjalla, että 
rakennustuote on sovellettavien 
vaatimusten mukainen ja että käytetyt 
menetelmät ovat verrannollisia 
yhdenmukaistetuissa teknisissä 
eritelmissä määrättyjen menetelmien 
kanssa.

Perustelu
Komissio on lausunnossaan neuvoston yhteisestä kannasta huomauttanut perustellusti tietystä 
epäjohdonmukaisuudesta teknisten erityisasiakirjojen muotoilussa. Tällä tarkistuksella on 
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tarkoitus poistaa tämä epäjohdonmukaisuus ja varmistaa, että teknisten erityisasiakirjojen 
avulla varmennetut tuotteet ovat verrannollisia CE-merkinnällä varustettujen tuotteiden 
kanssa.

Tarkistus 63

Neuvoston kanta
38 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Kun kyseessä on muu kuin 
sarjavalmisteinen yhdenmukaistetun 
standardin piiriin kuuluva rakennustuote, 
joka valmistetaan yksilöllisesti tai 
tilaustuotteena erityistilauksen perusteella 
ja joka asennetaan yksittäiseen 
rakennuskohteeseen, valmistaja voi korvata 
liitteessä V esitetyn sovellettavan 
järjestelmän suoritustasojen arvioinnin 
osuuden teknisellä erityisasiakirjalla, jossa 
osoitetaan, että kyseinen tuote on 
sovellettavien vaatimusten mukainen.

1. Kun kyseessä on muu kuin 
sarjavalmisteinen yhdenmukaistetun 
standardin piiriin kuuluva rakennustuote, 
joka valmistetaan yksilöllisesti tai 
tilaustuotteena erityistilauksen perusteella 
ja joka asennetaan yksittäiseen 
rakennuskohteeseen, valmistaja voi korvata
liitteessä V esitetyn sovellettavan 
järjestelmän suoritustasojen arvioinnin 
osuuden teknisellä erityisasiakirjalla, jossa 
osoitetaan, että kyseinen tuote on 
sovellettavien vaatimusten mukainen ja 
että käytetyt menetelmät ovat 
verrannollisia yhdenmukaistetuissa 
teknisissä eritelmissä määrättyjen 
menetelmien kanssa.

Perustelu

Komissio on lausunnossaan neuvoston yhteisestä kannasta huomauttanut perustellusti tietystä 
epäjohdonmukaisuudesta teknisten erityisasiakirjojen muotoilussa. Tällä tarkistuksella on 
tarkoitus poistaa tämä epäjohdonmukaisuus ja varmistaa, että teknisten erityisasiakirjojen 
avulla varmennetut tuotteet ovat verrannollisia CE-merkinnällä varustettujen tuotteiden 
kanssa.

Tarkistus 64

Neuvoston kanta
43 artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Ilmoitetun laitoksen ja sen henkilöstön 
on suoritettava suoritustason pysyvyyden 
arviointi- ja varmennusprosessissa 

5. Ilmoitetun laitoksen ja sen henkilöstön 
on suoritettava suoritustason pysyvyyden 
arviointi- ja varmennusprosessissa 
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kolmansien osapuolten tehtävät 
mahdollisimman suurta ammatillista 
luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla 
vaadittavaa teknistä pätevyyttä noudattaen, 
eikä niihin saa kohdistua painostusta tai 
houkuttelua, etenkään taloudellista 
painostusta tai houkuttelua, joka saattaisi 
vaikuttaa niiden arviointi- ja/tai 
varmennustoimien tuloksiin, erityisesti 
niiden henkilöiden tai henkilöryhmien 
taholta, joille näiden toimien tuloksilla on 
merkitystä.

kolmansien osapuolten tehtävät avoimesti 
valmistajan kannalta mahdollisimman 
suurta ammatillista luotettavuutta ja 
kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä 
pätevyyttä noudattaen, eikä niihin saa 
kohdistua painostusta tai houkuttelua,
etenkään taloudellista painostusta tai 
houkuttelua, joka saattaisi vaikuttaa niiden 
arviointi- ja/tai varmennustoimien 
tuloksiin, erityisesti niiden henkilöiden tai 
henkilöryhmien taholta, joille näiden 
toimien tuloksilla on merkitystä. 

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen 24. huhtikuuta 2009 hyväksytyn tarkistuksen 86 sisältö.)

Tarkistus 65

Neuvoston kanta
60 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

a) niiden perusominaisuuksien tai 
kynnysarvojen määrittäminen tarvittaessa, 
jotka koskevat tiettyjä 
rakennustuoteryhmiä, joiden osalta 
valmistaja ilmoittaa 3–6 artiklan 
mukaisesti tuotteensa suoritustasot 
tasoittain tai luokittain taikka kuvauksina 
tuotteiden käyttötarkoituksen kannalta 
tuotetta markkinoille saatettaessa;

a) niiden perusominaisuuksien tai 
kynnysarvojen määrittäminen, jotka 
koskevat tiettyjä rakennustuoteryhmiä, 
joiden osalta valmistaja ilmoittaa 3–
6 artiklan mukaisesti tuotteensa 
suoritustasot tasoittain tai luokittain taikka 
kuvauksina tuotteiden käyttötarkoituksen 
kannalta tuotetta markkinoille saatettaessa;

Tarkistus 66

Neuvoston kanta
61 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Siirretään komissiolle viiden vuoden 
ajaksi ... päivästä …kuuta …* lukien valta 
antaa 60 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 
62 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 67

Neuvoston kanta
63 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi.

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään 
kahdella kuukaudella.

Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään 
kolmella kuukaudella.

(Uusi tarkistus työjärjestyksen 66 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti)

Tarkistus 68

Neuvoston kanta
64 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetun komitean jäsenet 
ovat riippumattomia rakennustuotteiden 
perusominaisuuksiin liittyvän 
suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 
varmentamisessa mukana olevista 
osapuolista.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen 24. huhtikuuta 2009 hyväksytyn tarkistuksen 88 sisältö.)
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Tarkistus 69

Neuvoston kanta
67 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Tähän kertomukseen on sisällytettävä 
myös 37 artiklan täytäntöönpano ja siinä 
on pohdittava muun muassa, voitaisiinko 
sen soveltamisalaa laajentaa koskemaan 
muita yrityksiä, mukautetaanko sitä 
pieniin tuotantosarjoihin vai olisiko se 
kumottava. 

(Esitetään uudelleen 24. huhtikuuta 2009 hyväksytty tarkistus 112.)

Tarkistus 70

Neuvoston kanta
67 artikla – 1 b kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio arvioi ...* mennessä 
rakennustuotteiden sisältämiä vaarallisia 
aineita koskeviin tietoihin liittyvät 
erityistarpeet, jotta voidaan mahdollisesti 
laajentaa 6 artiklan 4 a kohdassa 
tarkoitettu tiedottamisvelvoite koskemaan 
muita aineita, ja antaa asiasta 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Arvioinnissaan komissio 
ottaa huomioon muun muassa tarpeen 
varmistaa rakennustuotteita käyttävien 
työntekijöiden ja rakennusten käyttäjien 
terveyden ja turvallisuuden suojelun 
korkea taso myös osien tai materiaalien 
kierrätystä ja/tai uusiokäyttöä koskevien 
vaatimusten suhteen. Kertomukseen 
liitetään mahdollisesti asianmukaiset 
lainsäädäntöehdotukset. 
*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.
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Tarkistus 71

Neuvoston kanta
Liite I – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Rakennuskohteen kokonaisuudessaan ja 
sen erillisten osien on sovittava aiottuun 
käyttötarkoitukseensa. Rakennuskohteen 
on täytettävä nämä rakennuskohteen 
perusvaatimukset normaalilla 
kunnossapidolla koko sen taloudellisesti 
kohtuullisen käyttöiän ajan.

Rakennuskohteen kokonaisuudessaan ja 
sen erillisten osien on sovittava aiottuun 
käyttötarkoitukseensa ottaen erityisesti 
huomioon asianomaisten henkilöiden 
terveys ja turvallisuus rakennuskohteen 
koko elinkaaren ajan. Rakennuskohteen 
on täytettävä nämä rakennuskohteen 
perusvaatimukset normaalilla 
kunnossapidolla koko sen taloudellisesti 
kohtuullisen käyttöiän ajan.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen 24. huhtikuuta 2009 hyväksytyn tarkistuksen 90 sisältö.)

Tarkistus 72

Neuvoston kanta
Liite I – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Rakennuskohde on suunniteltava ja 
rakennettava siten, että siitä ei aiheudu sen 
käyttäjille tai naapureille hygienia- tai 
terveysriskejä eikä sillä ole liiallisen suurta 
vaikutusta kohteen koko elinkaaren aikana 
ympäristön laatuun tai ilmastoon sen 
rakentamisen, käytön ja purkamisen aikana 
etenkään minkään seuraavan johdosta:

Rakennuskohde on suunniteltava ja 
rakennettava siten, että siitä ei aiheudu sen 
rakentajille, käyttäjille tai naapureille 
hygienia-, terveys- tai turvallisuusriskejä
kohteen koko elinkaaren aikana eikä sillä 
ole liiallisen suurta vaikutusta kohteen 
koko elinkaaren aikana ympäristön laatuun 
tai ilmastoon sen rakentamisen, käytön ja 
purkamisen aikana etenkään minkään 
seuraavan johdosta: 

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen 24. huhtikuuta 2009 hyväksytyn tarkistuksen 91 sisältö.)

Tarkistus 73

Neuvoston kanta
Liite I – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

d) vaarallisten aineiden päästöt pohja- tai 
meriveteen taikka maaperään;

d) vaarallisten aineiden päästöt pohja- tai 
meriveteen, järviin, jokijärjestelmiin
taikka maaperään;

Tarkistus 74

Neuvoston kanta
Liite I – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Rakennuskohde ja sen lämmitys-, 
jäähdytys-, valaistus- ja 
ilmanvaihtolaitteistot on suunniteltava ja 
rakennettava siten, että niiden käytön 
vaatima energiankulutus on vähäinen, kun 
otetaan huomioon rakennuksen käyttäjät ja 
sijaintipaikan ilmastolliset olosuhteet.

Rakennuskohde ja sen lämmitys-, 
jäähdytys-, valaistus- ja 
ilmanvaihtolaitteistot on suunniteltava ja 
rakennettava siten, että niiden käytön 
vaatima energiankulutus on vähäinen, kun 
otetaan huomioon rakennuksen käyttäjät ja 
sijaintipaikan ilmastolliset olosuhteet. 
Rakennuskohteiden on myös oltava 
energiatehokkaita eli niiden on 
kulutettava elinkaarensa aikana 
mahdollisimman vähän energiaa.

(Tarkistuksessa esitetään uudelleen 24. huhtikuuta 2009 hyväksytyn tarkistuksen 92 sisältö.)

Tarkistus 75

Neuvoston kanta
Liite I – 7 kohta – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

7. Luonnonvarojen kestävä käyttö 7. Luonnonvarojen kestävä käyttö 
rakennuskohteissa

Perustelu

Väärinkäsitysten välttämiseksi rakentaminen on tärkeää mainita otsikossa.

Tarkistus 76
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Neuvoston kanta
Liite I – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Rakennuskohde on suunniteltava, 
rakennettava ja purettava siten, että 
luonnonvaroja käytetään kestävästi ja että 
varmistetaan seuraavat:

Rakennuskohde on suunniteltava, 
rakennettava ja purettava siten, että 
luonnonvaroja käytetään kestävästi ja että 
varmistetaan erityisesti seuraavat:

Tarkistus 77

Neuvoston kanta
Liite I – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) rakennuskohteen, sen materiaalien ja 
osien kierrätettävyys purkamisen jälkeen;

a) rakennuskohteen, sen materiaalien ja 
osien uusiokäyttö tai kierrätettävyys 
purkamisen jälkeen;

Tarkistus 78

Neuvoston kanta
Liite II – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Kun valmistaja esittää mille tahansa 
teknisestä arvioinnista vastaavalle 
laitokselle rakennustuotteen eurooppalaista 
teknistä arviointia koskevan pyynnön, ja 
sen jälkeen kun valmistaja ja teknisestä 
arvioinnista vastaava laitos ovat 
allekirjoittaneet sopimuksen 
liikesalaisuudesta ja 
luottamuksellisuudesta, valmistajan on 
toimitettava teknisestä arvioinnista 
vastaavalle laitokselle tekniset asiakirjat, 
joissa kuvataan tuote, valmistajan 
ennakoima käyttötarkoitus sekä sen 
sisäisen tuotannonvalvonnan 
yksityiskohdat, jota valmistaja aikoo 
soveltaa.

Kun valmistaja esittää mille tahansa 
teknisestä arvioinnista vastaavalle 
laitokselle rakennustuotteen eurooppalaista 
teknistä arviointia koskevan pyynnön, ja 
sen jälkeen kun valmistaja ja teknisestä 
arvioinnista vastaava laitos ovat 
allekirjoittaneet sopimuksen 
liikesalaisuudesta ja 
luottamuksellisuudesta, mikäli valmistaja 
niin vaatii, valmistajan on toimitettava 
teknisestä arvioinnista vastaavalle 
laitokselle (jäljempänä "vastuussa oleva 
teknisestä arvioinnista vastaava laitos")
tekniset asiakirjat, joissa kuvataan tuote, 
valmistajan ennakoima käyttötarkoitus 
sekä sen sisäisen tuotannonvalvonnan 
yksityiskohdat, jota valmistaja aikoo 
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soveltaa.

Tarkistus 79

Neuvoston kanta
Liite II – 5 kohta – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Komission osallistuminen 5. Komission ja valmistajan osallistuminen

Perustelu

Myös valmistajien on voitava osallistua.

Tarkistus 80

Neuvoston kanta
Liite II – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Komission edustaja voi osallistua 
tarkkailijana kaikkiin työohjelman 
toteuttamisen vaiheisiin.

Komission edustaja ja valmistajan 
edustaja voivat osallistua tarkkailijoina
kaikkiin työohjelman toteuttamisen 
vaiheisiin.

Perustelu

Myös valmistajien on voitava osallistua.

Tarkistus 81

Neuvoston kanta
Liite II – 7 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) lähettää komissiolle siitä jäljennöksen. c) lähettää komissiolle siitä jäljennöksen 
kuultuaan komiteaa 64 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 82
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Neuvoston kanta
Liite II – 7 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos komissio viidentoista työpäivän 
kuluessa eurooppalaisen arviointiasiakirjan 
luonnoksen vastaanottamisesta toimittaa 
sitä koskevat huomautuksensa teknisestä 
arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaatiolle, tämä muuttaa luonnosta 
huomautusten mukaisesti ja lähettää 
jäljennöksen hyväksytystä eurooppalaisesta 
arviointiasiakirjasta valmistajalle ja 
komissiolle.

Jos komissio viidentoista työpäivän 
kuluessa eurooppalaisen arviointiasiakirjan 
jäljennöksen vastaanottamisesta toimittaa 
sitä koskevat huomautuksensa teknisestä 
arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaatiolle, tämä tutkii huomautukset
ja lähettää jäljennöksen muutetusta tai 
muuttamattomasta eurooppalaisesta 
arviointiasiakirjasta valmistajalle ja 
komissiolle.

Perustelu

Sanamuoto on harhaanjohtava, sillä luonnos on jo b alakohdan myötä hyväksytty, eikä kyse 
siten enää ole luonnoksesta. Sitä paitsi komission vaikutusvalta, jonka ilmeisesti on tarkoitus 
aina johtaa tarkistamiseen, ei ole tässä muodossa hyväksyttävä.

Tarkistus 83

Neuvoston kanta
Liite III – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

Suoritustasoilmoitus Nro ................... Poistetaan.

Perustelu

Ei ole selvää, miksi liitteen 1 kohdan mukaisen yksilöllisen tunnisteen lisäksi tarvittaisiin vielä 
toinen numero.
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PERUSTELUT

Rakennustuoteasetus
Johdanto
"Good fences make good neighbours", Robert Frostin teoksesta "Mending Wall"
Euroopan unionissa on yhä liian paljon raja-aitoja, jotka luovat esteitä rakennusalan kaupalle. 
Surullista kyllä, "hyvät naapurit" käyttävät vieläkin kansallisia teknisiä sääntöjä estääkseen 
tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden rakennusalalla. Monti totesi 9. toukokuuta 
2010 julkaistussa raportissaan "A New Strategy for the Single Market", että Eurooppa on yhä 
markkinoiden rakennusvaiheessa, mikä vaatii esteiden purkamista rajat ylittävältä toiminnalta, 
vanhentuneiden kansallisten hallinnollisten ja teknisten esteiden poistamista ja yritysten 
haluttomuuden voittamista (s. 37).

Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevia toimia tarvitaan ehdottomasti alan laajuuden 
vuoksi. Euroopan standardointikomitean (CEN) mukaan rakennusala on Euroopan suurimpia 
aloja ja sen osuus bkt:sta on kymmenen prosenttia ja kiinteästä bruttopääomasta 
50,5 prosenttia. Ala työllistää suoraan 12 miljoonaa EU:n kansalaista, ja 26 miljoonaa henkeä 
työskentelee tehtävissä, jotka ovat riippuvaisia rakennusalasta. Lisäksi noin 92 prosenttia 
rakennusmateriaalien valmistajista eli 65 000 yritystä on pk-yrityksiä, joissa on alle 
250 työntekijää. Pk-yritykset ovat taloutemme selkäranka, joten tässä ehdotuksessa on 
otettava huomioon niiden rooli ja tarpeet. Tässä yhteydessä on myös otettava huomioon tarve 
varmistaa alan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden korkea taso. Saksan työterveys- ja 
turvallisuusviranomainen on todennut, että yksin Saksassa yksi työntekijä viidestä tuhannesta 
kuolee työuransa aikana työtapaturmassa.
Talouden laskusuhdanne on koetellut rakennusalaa voimakkaasti, ja koko Euroopan unionissa 
yrityksiä on joutunut konkurssiin ja työntekijät ovat menettäneet toimeentulonsa. Kaikki 
toimet, joilla voidaan auttaa rakennusalaa, ovat tervetulleita. Rakennustuotedirektiivin 
(89/106/ETY) tarkistaminen on tässä yhteydessä toivottu piristysruiske, josta pitäisi olla alalle 
apua, koska sen avulla poistetaan valmistajilta kaupan esteitä ja autetaan siten yrityksiä 
jatkamaan toimintaansa ja työntekijöitä säilyttämään työpaikkansa. 
Ehdotuksella asetukseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen 
yhdenmukaistamisesta (KOM(2008)0311) on tarkoitus ajantasaistaa ja yksinkertaistaa 
rakennustuotedirektiiviä ja korvata se, koska olosuhteet ovat muuttuneet esimerkiksi 
markkinoiden valvonnan vuoksi, mukaan lukien uudet sääntelypuitteet (asetus 765/2008/EY 
markkinavalvonnasta ja päätös 768/2008/EY tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä 
yhteisistä puitteista). 
Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin 24. huhtikuuta 2009 ja 
neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2010.

Suoritustasoilmoitus (CE-merkintä)
Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa on hyväksytty poikkeuksia 
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suoritustasoilmoituksen laatimiseen ja siten mahdollistettu tilanteet, joissa ei ole pakko lisätä 
tuotteeseen CE-merkintää, esimerkiksi kun kyseessä ovat muut kuin sarjavalmisteiset tuotteet, 
jotka valmistetaan yksilöllisesti tai tilaustuotteena. Esittelijä on pyrkinyt rajoittamaan tätä 
poikkeusmahdollisuutta korostamalla, että se koskee vain tuotteita järjestelmissä 3 ja 4 
(tarkistus 16). Näin voitaisiin varmistaa yhdenmukaiset toimintaedellytykset, joissa keskeistä 
on sekä laatu että turvallisuus.

Vaaralliset aineet
Tarve kyetä jäljittämään tuotteissa olevat vaaralliset aineet on ehdottoman tärkeä. Jos 
tiedettäisiin, missä kohdissa rakennuksissa on asbestia, rakennuksella toimivien 
työntekijöiden ja sen asukkaiden ei tarvitsisi kärsiä esimerkiksi mesotelioomasta. Parlamentin 
ensimmäisessä käsittelyssä vaadittiin vaarallisten aineiden ilmoittamista, mutta se poistettiin 
neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä. Vaarallisia aineita koskevien tarkistusten 
(tarkistukset 7, 17, 49) esittäminen uudelleen on tärkeää, jotta tulevaisuudessa voidaan 
huolehtia terveydestä, turvallisuudesta ja avoimuudesta.

Tuoteyhteyspisteet
Kansalliset rakennustuoteyhteyspisteet, joista yksityishenkilöt ja yritykset voivat pyytää 
puolueetonta neuvontaa tietyistä rakennustuotteista, auttaisi sisämarkkinoita ja erityisesti 
pieniä toimijoita, jotka pyrkivät innovatiiviseen tuotekehitykseen. 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on tietoinen SOLVIT-keskuksiin kohdistuvista 
paineista, joten on tehtävä erittäin selväksi, että jäsenvaltiot rahoittavat tuoteyhteyspisteitä ja 
että ne ovat puolueettomia, toisin sanoen riippumattomia kaikista elimistä, jotka ovat mukana 
CE-merkinnän saantimenettelyssä (tarkistukset 10, 11, 22).

Avoimuus
Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten on oltava riippumattomia ja avoimia. Siksi olisi 
edistettävä avoimuuden vähimmäisvaatimuksia. Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten 
organisaation olisi laadittava luettelo sisäisten päätöksentekoelintensä jäsenten nimet ja 
näiden asema. Sidosryhmien tasapainoinen ja oikeudenmukainen edustus Euroopan 
standardointielinten teknisissä komiteoissa ja työryhmissä olisi varmistettava ja eturistiriitoja 
vältettävä. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että rakennusalan pysyvän komitean 
jäsenet ovat riippumattomia kaikista tuotteiden pysyvyyden arvioimiseen ja varmentamiseen 
osallistuvista osapuolista (tarkistukset 6, 14, 21, 25, 35, 36, 38, 43).

Rakennustuotteiden kierrätys
Muiden direktiivien ja asetusten mukaisesti esittelijä on puuttunut tarpeeseen kierrättää 
tuotteita ja edistää kierrätettyjen tuotteiden käyttöä, jotta EU:n ilmastotavoitteet voidaan 
saavuttaa (tarkistukset 1 ja 13). 

Terveys ja turvallisuus
Rakennusalan terveys- ja turvallisuuskysymyksiä on korostettava enemmän. Rakennusala on 
nykyäänkin vaarallisimpia työllisyyden aloja, ja liian monet ihmiset kuolevat työtehtävissä. 
Sen vuoksi esittelijä on sisällyttänyt tähän mietintöön suuntaviivoja (tarkistukset 3, 45, 46), 
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joissa korostetaan tarvetta pitää voimassa mahdollisimman korkea suojelun taso sekä 
työntekijöiden että rakennusten käyttäjien suhteen.

Sähköinen viestintä
Sähköisellä viestinnällä ja tietotekniikan uusien menetelmien käytöllä voidaan parantaa 
rakennustuotteiden sisämarkkinoita, ja ne ovat tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Esittelijä 
toivoo, että rakennusalaa tuettaisiin kehittämällä tehokkaampia viestintätapoja näiden 
välineiden avulla paperikopioiden sijaan (tarkistus 18).

Delegoidut säädökset

Delegoituja säädöksiä koskevat tarkistukset on laadittu nykyisten säädösten tapaan 
(lemmikeistä annettu asetus (EU) N:o 438/2010 ja Euroopan parlamentin kanta 
ensimmäisessä käsittelyssä komission ehdotukseen KOM(2009)0491 arvopaperiesitteistä 
annetun direktiivin muuttamisesta1), Euroopan parlamentin valtuuksien turvaamiseksi 
(tarkistukset 12, 41, 42).

                                               
1 P7_TA(2010)0227, 17.6.2010.
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