
Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek ***I 

P6_TA(2009)0320 

Az Európai Parlament 2009. április 24-i jogalkotási állásfoglalása az építési termékek forgalmazására 
vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD)) 

(2010/C 184 E/80) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0311), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0203/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6-0068/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

P6_TC1-COD(2008)0098 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. április 24-án került elfogadásra az 
építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 

…/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára║, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ), 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 2 ), 

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

HU 2010.7.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 184 E/441 

( 1 ) 2009. február 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). 
( 2 ) HL C … 
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mivel: 

(1) A tagállamok jogszabályai szerint az építményeket úgy kell tervezni és kivitelezni, hogy azok ne 
veszélyeztessék a személyek, a háziállatok és a vagyon biztonságát, és ne károsítsák a természetes 
vagy az ember alkotta környezetet. 

(2) Ezek a jogszabályok közvetlen hatást gyakorolnak az építési termékekre vonatkozó követelményekre. 
Ezeket a követelményeket az építési termékekre vonatkozó nemzeti termékszabványok, a nemzeti 
műszaki engedélyek és egyéb nemzeti műszaki specifikációk és rendelkezések következetesen tükrözik. 
Különbözőségük folytán e követelmények akadályozzák a Közösségen belüli kereskedelmet. 

(3) Az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelíté
séről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) az építési termékek terén kívánta a 
kereskedelem elé háruló műszaki akadályokat felszámolni, hogy fokozza a belső piacon belüli szabad 
mozgásukat. 

(4) E cél elérése érdekében a 89/106/EGK irányelv az építési termékek terén harmonizált szabványok 
létrehozásáról és európai műszaki engedélyek kiadásáról rendelkezett. 

(5) A 89/106/EGK irányelvet más jogszabállyal kell felváltani a meglevő jogi keret egyszerűsítése és 
pontosítása, valamint a meglevő intézkedések átláthatóságának és hatékonyságának növelése érdekében. 

(6) A kkv-k, különösen a mikrovállalkozások anyagi terheinek könnyítése érdekében egyszerűsített eljárá
sokról kell rendelkezni a teljesítménynyilatkozatok kiállítása tekintetében. 

(7) A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és 
a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet ( 2 ), valamint a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 
93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat ( 3 ) a termékek belső piacon történő forgalmazásának tekintetében 
horizontális jogi keretről rendelkezik. Ezért ennek a rendeletnek figyelembe kell vennie az említett 
jogi keretet. 

(8) Az építmények helyszínén előállított termékek nem tekintendők az építési termékek közösségi piacon 
történő szállítására vonatkozó koncepció hatálya alá tartozónak. Az építési termékeiket az építmé
nyekbe beépítő gyártók számára nem kötelező jelleggel lehetővé kell tenni, hogy ennek a rendeletnek 
megfelelően nyilatkozzanak ezen termékek teljesítményéről. 

(9) Az építőiparban a műszaki akadályokat csak az építési termékek teljesítményének értékelését szolgáló, 
harmonizált műszaki specifikációk kidolgozásával lehet felszámolni. 

(10) Az építési termékek teljesítményét nem csak a műszaki képességek és fő jellemzők tekintetében 
határozzák meg, hanem a termék – annak teljes életciklusa alatti – használatához kapcsolódó 
egészségügyi és biztonsági szempontok tekintetében is. 

(11) A harmonizált műszaki specifikációknak a harmonizált szabványokban és az európai értékelési doku
mentumokban meghatározott vizsgálati, számítási és egyéb módszereket kell magukban foglalniuk a 
termékek fő jellemzőinek vonatkozásában történő teljesítményértékelés céljából. 

(12) A tagállamok által az építményekre vonatkozó előírásokban használt módszereknek, csakúgy mint az 
építési termékek fő jellemzőivel kapcsolatos egyéb nemzeti jogszabályoknak összhangban kell lenniük 
a harmonizált műszaki specifikációkkal. 

(13) A megbízások és harmonizált szabványok előkészítésének alapjaként, valamint az építési termékek 
európai értékelési dokumentumainak kidolgozása céljából meg kell állapítani az építményekre vonat
kozó alapvető követelményeket.
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(14) Az erőforrások fenntartható felhasználásának és az építmények környezeti hatásának értékelésére a 
környezetvédelmi terméknyilatkozatokat (EPD) kell alkalmazni. 

(15) Adott esetben a harmonizált szabványokban használt teljesítményosztályokat a fő termékjellemzők 
tekintetében ösztönözni kell a bizonyos építményekre vonatkozó alapvető követelmények különböző 
szintjeinek, valamint a tagállamokra jellemző klimatikus, geológiai, földrajzi és egyéb körülmények 
figyelembevétele céljából. Ha a Bizottság ezeket még nem határozta meg, az európai szabványügyi 
testületeket fel kell jogosítani arra, hogy felülvizsgált megbízás alapján határozzák meg ezeket az 
osztályokat. 

(16) A harmonizált műszaki specifikációkban adott esetben a fő termékjellemzők tekintetében teljesítmény
szinteket kell megállapítani, amelyeket a tagállamok építési termékeinek teljesíteniük kell, a bizonyos 
építményekre vonatkozó alapvető követelmények különböző szintjeinek, valamint a tagállamokra 
jellemző klimatikus, geológiai, földrajzi és egyéb körülmények figyelembevétele céljából. 

(17) Az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot 
(Cenelec) ismerik el olyan illetékes szervezetekként, amelyek a Bizottság és a két testület által 2003. 
március 28-án aláírt általános együttműködési iránymutatásoknak ( 1 ) megfelelően harmonizált szabvá
nyokat fogadhatnak el. 

(18) Ezeknek a harmonizált szabványoknak tartalmazniuk kell azokat a megfelelő eszközöket, amelyekre az 
építési termékek fő jellemzőinek vonatkozásában történő teljesítmény harmonizált értékelésekor van 
szükség. A harmonizált szabványokat a Bizottság által elfogadott megbízások alapján és a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 6. cikkének megfelelően kell kidolgozni, és ezeknek ki 
kell térniük az építési termékek releváns családjaira. A Bizottságnak intézkedéseket kell tennie a 
harmonizált szabványok alá tartozó termékkör bővítése érdekében. 

(19) Elengedhetetlen, hogy az építési termékek tervezésében, gyártásában és alkalmazásában érintett fő 
szakmák képviseleti szervei részt vegyenek az európai műszaki szervek munkájában, ezáltal bizto
sítva, hogy azok tisztességes és átlátható módon működnek, valamint garantálják a piac hatékony
ságát. 

(20) A gyártó által nyújtott tájékoztatás érthetősége érdekében a teljesítménynyilatkozatot annak a 
tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén kell kiállítani, ahol a terméket 
forgalomba helyezték. Ha az érintett tagállamnak több hivatalos nyelve van, a teljesítménynyilat
kozat nyelvének kiválasztásakor ki kell kérni a címzett hozzájárulását. 

(21) Egyszerűsíteni kell azokat az eljárásokat, amelyeket a 89/106/EGK irányelv szerint a harmonizált 
szabványok által nem szabályozott építési termékek fő jellemzőinek vonatkozásában történő teljesít
mény értékelésekor használnak, hogy azok átláthatóbbá váljanak, és az építési termékek gyártóinak 
csökkenjenek a költségei. 

(22) Annak érdekében, hogy az építési termékek gyártói és importőrei a harmonizált szabványok által nem 
teljes körűen vagy egyáltalán nem szabályozott építési termékek teljesítményéről nyilatkozatot állít
hassanak ki, európai műszaki értékelésről szükséges rendelkezni. 

▐ 

(23) Az építési termékek gyártói és importőrei számára lehetővé kell tenni, hogy termékeiken a 
89/106/EGK irányelvvel bevezetett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatások alapján 
európai műszaki értékelések végzését kérhessék. Ezért biztosítani kell, hogy ezek az iránymutatások 
mint európai értékelési dokumentumok továbbra is érvényben legyenek.
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(24) Az európai értékelési dokumentumok kidolgozásával és az európai műszaki értékelések kiadásával a 
tagállamok által a műszaki értékelés végzésére kijelölt szerveket kell megbízni. Annak érdekében, 
hogy a műszaki értékelést végző szervek valóban rendelkezzenek az ezeknek a feladatoknak az 
elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal, kijelölésük kritériumait közösségi szinten kell megállapítani. 
Ezért elő kell írni azt is, hogy a műszaki értékelést végző szerveket más tagállamok műszaki értékelést 
végző szervei rendszeresen értékeljék. 

(25) A műszaki értékelést végző szerveknek létre kell hozniuk egy szervezetet, amely az európai értékelési 
dokumentumok kidolgozásának és az európai műszaki értékelések kiadásának eljárásait koordinálja, és 
biztosítja azok átláthatóságát. Meg kellene bizonyosodni nevezetesen a gyártó megfelelő tájékozta
tásáról, és adott esetben arról, hogy a műszaki értékelést végző szervek által létrehozott munkacso
portok megszervezik egy független tudományos szakértő és/vagy az említett gyártó által kijelölt 
szakmai szervezet meghallgatását. 

(26) A fő jellemzők között meg kell különböztetni azokat, amelyekre vonatkozólag a minimumkövetel
ményeket a Bizottság teljesítményszintek vagy -osztályok formájában rögzítette a megfelelő komi
tológiai eljárás keretében, és amelyeket az építési termék forgalomba hozatalának helyétől függet
lenül alkalmaznak. 

(27) Azokhoz az építési termékekhez, amelyeket harmonizált szabványok szabályoznak, vagy amelyek 
tekintetében európai műszaki értékelést adtak ki, forgalomba hozatalukkor – az idevágó harmonizált 
műszaki specifikációknak megfelelően – teljesítményről szóló nyilatkozatot kell mellékelni a fő termék
jellemzők viszonylatában. 

▐ 

(28) A kkv-k, különösen a mikrovállalkozások anyagi terheinek könnyítése érdekében egyszerűsített eljárá
sokról kell rendelkezni a teljesítménynyilatkozatok kiállítása tekintetében. 

(29) A pontos és megbízható teljesítménynyilatkozatok érdekében az építési termékek teljesítményét érté
kelni, az üzemben folyó gyártást pedig ellenőrizni kell – egy olyan megfelelő rendszer szerint, amely 
arra szolgál, hogy az építési termékek teljesítményállandóságát értékelje és ellenőrizze. 

(30) Tekintettel az építési termékek különleges voltára és az értékelési rendszerükre fektetett külön hang
súlyra, a 768/2008/EK határozatban előírt megfelelőségértékelési eljárások és az ugyanebben a hatá
rozatban leírt modulok nem alkalmazandók ezekre a termékekre. Ezért külön módszereket kell kidol
gozni az építési termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére a termékek fő 
jellemzőinek tekintetében. 

(31) Mivel a CE-jelölés az építési termékek tekintetében a 765/2008/EK rendeletben leírt általános elvekkel 
összehasonlítva eltérő jelentéssel bír, külön rendelkezéseket kell bevezetni annak érdekében, hogy 
egyértelművé váljon, hogy kötelező a CE-jelölés elhelyezése, és milyen következményekkel jár a CE- 
jelölés használata. 

(32) Azáltal, hogy a gyártó, a meghatalmazott képviselő vagy az importőr elhelyezi vagy elhelyezteti a CE- 
jelölést az építési terméken, felelősséget vállal azért, hogy az adott termék megfelel a teljesítmény
nyilatkozatban foglaltaknak. 

(33) A CE-jelölést minden olyan építési terméken el kell helyezni, amelyek tekintetében a gyártó e rendelet 
szerint teljesítménynyilatkozatot állított ki. ▐ 

(34) A CE-jelölésnek kellene a termék egyetlen megfelelőségi jelölésének lennie, amely tanúsítja, hogy az 
építési termék megfelel a teljesítménynyilatkozatnak és az alkalmazandó közösségi harmonizációs 
jogszabályok előírásainak. Mindazonáltal más jelölések is alkalmazhatók, amennyiben hozzájá
rulnak az építési termékek felhasználói védelmének javításához és közösségi harmonizációs jogsza
bályok nem rendelkeznek róluk.
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(35) Az olyan építési termékek szükségtelen vizsgálatát elkerülendő, amelyek teljesítményére vonatkozóan 
elegendő bizonyíték áll rendelkezésre megbízható előzetes vizsgálatok vagy egyéb meglevő adatok 
alapján, lehetővé kell tenni a gyártó számára, hogy – a harmonizált műszaki specifikációkban vagy 
egy bizottsági határozatban megállapított feltételek mellett – vizsgálat nélkül vagy további vizsgálat 
nélkül nyilatkozhasson egy bizonyos teljesítményszintről vagy -osztályról. 

(36) A már elvégzett vizsgálatok megismétlését elkerülendő, az építési termék gyártója számára lehetővé kell 
tenni harmadik fél által kapott vizsgálati eredmények használatát. 

(37) Annak érdekében, hogy csökkenjenek a mikrovállalkozásoknak a termékek forgalomba helyezésével 
kapcsolatos költségei, egyszerűsített eljárásokról kell rendelkezni a teljesítményállandóság értékelése és 
ellenőrzése tekintetében, amennyiben a forgalmazni kívánt termékek nem járnak számottevő bizton
sági kockázattal. 

(38) A hatékony piacfelügyelet és a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében fontos, hogy az 
egyszerűsített eljárások, amelyek lehetővé teszik, hogy vizsgálat vagy további vizsgálat nélkül 
lehessen nyilatkozni egy bizonyos teljesítményszintről vagy -osztályról, ne vonatkozzanak azokra 
az importőrökre, akik saját nevük vagy márkajelzésük alatt hoznak forgalomba terméket, illetve 
akik egy már forgalomban lévő építési terméket oly módon módosítanak, hogy az érintheti a 
bejelentett teljesítménynek való megfelelést. Ez a rendelkezés a megbízható előzetes vizsgálatok 
vagy egyéb meglevő adatok használatát és harmadik felek által kapott vizsgálati eredmények 
használatát érinti. Érinti továbbá a mikrovállalkozásokra vonatkozó egyszerűsített eljárást is. 

(39) Az egyedi tervezésű és gyártású építési termékek tekintetében – amennyiben bizonyítani lehet, hogy a 
forgalomba helyezett termék megfelel az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek – lehetővé kell 
tenni a gyártó számára, hogy a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére egyszerűsített 
eljárásokat használjon. 

(40) Fontos, hogy a nemzeti műszaki előírások hozzáférhetők legyenek, annak érdekében, hogy a vállalatok, 
különösen a kkv-k, megbízható és pontos információt kapjanak az abban a tagállamban hatályos 
joganyagról, ahol termékeiket forgalmazni kívánják. Ezért az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a 
valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó 
eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 
9-i 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) által létrehozott termékügyi kapcsolattartó 
pontok feladata, hogy az építési termékek egyes típusainak beépítésére, összeszerelésére vagy üzembe 
helyezése vonatkozó szabályokról is tájékoztatást adjanak. Ezenkívül tájékoztatást kell tudniuk adni 
minden gyártó számára a rendelkezésre álló fellebbezési eljárásokra, különösen az értékelés követ
kezményeként hozott döntések elleni megfelelő fellebbezési eljárásokra vonatkozó összes informá
cióról abban az esetben, ha egy vagy több termék CE-jelöléshez való hozzáférésének feltételei 
vitatottak. 

(41) A közösségi harmonizációs jogszabályok egyenértékű és következetes érvényesítése céljából a tagálla
moknak hatékony piacfelügyeletet kell fenntartaniuk. A termékek forgalmazása tekintetében az akkre
ditációs és piacfelügyeleti előírások megállapításáról szóló 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet meghatározza a piacfelügyelet működésének alapvető feltételeit. 

(42) A tagállamoknak a saját területükön a biztonsággal, egészséggel és az építményekre vonatkozó alap
vető követelmények közé tartozó további szempontokkal kapcsolatos felelősségét védzáradékban kell 
rögzíteni, amely megfelelő védőintézkedésekről gondoskodik. 

(43) Mivel biztosítani kell, hogy az építési termékek teljesítményállandóságát értékelő és ellenőrző szervek a 
Közösség egész területén azonos szintű munkát végezzenek, és mivel az összes ilyen szervnek 
megegyező szinten és a tisztességes verseny feltételei mellett kell végeznie a munkáját, követelményeket 
kell meghatározni azon teljesítményértékelést végző szervek számára, amelyek azt kívánják, hogy e 
rendelet alkalmazásában bejelentsék őket. Az ezekről a szervekről szóló megfelelő információk hozzá
férhetőségéről és a szervek figyelemmel kíséréséről is rendelkezni kell.
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(44) Annak érdekében, hogy az építési termékek teljesítményállandóságát egységes minőségi színvonalon 
értékeljék és ellenőrizzék, követelményeket kell meghatározni azon hatóságok tekintetében is, akik az 
ezen feladatokat végrehajtó szerveket bejelentik a Bizottságnak és a tagállamoknak. 

(45) Mivel a tagállamok a javasolt fellépés célját – nevezetesen az építési termékek belső piacának megfelelő 
működését az építési termékek teljesítményét leíró harmonizált műszaki specifikációk útján – nem 
tudják kellő mértékben megvalósítani, és ezért ez a cél a tervezett intézkedés terjedelme és hatása miatt 
közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szub
szidiaritás elve szerint intézkedéseket fogadhat el. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket. 

(46) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi hatá
rozatnak ( 1 ) megfelelően kell elfogadni. 

(47) A Bizottságot különösen a következőkre kell felhatalmazni: a teljesítménynyilatkozat online közzété
telére vonatkozó feltételek megállapítása; annak az időtartamnak a meghatározása, ameddig a gyár
tóknak, az importőröknek és a forgalmazóknak a műszaki dokumentációt és a teljesítménynyilatko
zatot meg kell őrizniük rendelkezésre bocsátás céljából; teljesítményosztályok megállapítása az építési 
termékek fő jellemzői vonatkozásában; a teljesítmény értékelésére és a bejelentett teljesítmény állan
dóságának ellenőrzésére szolgáló rendszer kidolgozása, amelyet egy adott építési termék vagy termék
család tekintetében alkalmaznak; az európai műszaki értékelés formájának megállapítása; a műszaki 
értékelést végző szervek értékelésére szolgáló eljárások kidolgozása és az I–VI. mellékletek módosítása. 
Mivel az említett intézkedések általános hatályúak, és céljuk ezen rendelet nem lényegi elemeinek 
módosítása, többek között a rendelet új, nem lényegi elemekkel történő kiegészítése útján, ezeket az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni. 

(48) Figyelembe kell venni a harmonizált európai szabvány meghatározására vonatkozó meglévő megbí
zásokat. A CEN-t felszólítják, hogy dolgozza ki a „A természeti erőforrások fenntartható haszná
lata” című, az építményekre vonatkozó 7. alapvető követelmény tisztázására szolgáló szabványokat. 

(49) A 7. alapvető követelménynek figyelembe kell vennie az építmények, a felhasznált anyagok és részek 
bontás utáni újrahasznosíthatóságát, az építmények tartósságát, valamint az építményekben a 
környezetbarát nyersanyagok és másodlagos nyersanyagok használatát. 

(50) Mivel az ezen rendelet megfelelő működését szolgáló keret létrehozása időt igényel, a rendelet alkal
mazását el kell halasztani; kivételt képeznek ez alól a műszaki értékelést végző szervek, a bejelentő 
hatóságok és a bejelentett szervek kijelölésére, valamint a műszaki értékelést végző szervek szerveze
tének létrehozására és az állandó bizottság megalapítására vonatkozó rendelkezések. 

(51) A Bizottságnak és a tagállamoknak az érintettekkel együttműködve információs kampányokat kell 
kezdeményezniük az építőipari szektor, különösen a gazdasági szereplők és a felhasználók tájékoz
tatása céljából a közös műszaki nyelv bevezetését, az egyes gazdasági szereplők közti felelősség- 
megosztást, az építési termékek CE-jelöléssel való ellátását, valamint az építményekre vonatkozó 
alapvető követelmények, illetve a teljesítményállandósági értékelési és ellenőrzési rendszerek felül
vizsgálatát illetően.
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(52) A Bizottságnak e rendelet hatályba lépését követő egy éven belül javaslatot kell benyújtania az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatára vonat
kozóan a teljes rendszer átláthatóságának növelése céljából, elsősorban azért, hogy biztosított legyen 
az érintettek kiegyensúlyozott képviselete az európai szabványosítási szervezetek műszaki bizott
ságaiban, valamint az érdekütközések elkerülése céljából. Ezzel egyidejűleg intézkedéseket kell 
hozni az európai szabványok elfogadásának és az Európai Unió hivatalos nyelveire történő lefordí
tásuk felgyorsítására, illetve főleg a kis- és középvállalkozásoknak szánt iránymutatások fordítá
sának felgyorsítására, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

1. cikk 

Tárgy 

Ez a rendelet megállapítja az építési termékek forgalomba hozatalának feltételeit azáltal, hogy szabályokat 
határoz meg az építési termékek teljesítményének fő jellemzői tekintetében történő kifejezésével és a CE- 
jelölés építési termékeken történő használatával kapcsolatban. 

2. cikk 

Meghatározások 

E rendelet alkalmazásában: 

1. „építési termék”: olyan termék vagy termékegyüttes, amelyet azért állítottak elő és helyeztek forgalomba, 
hogy tartósan építményekbe vagy építmények részeibe építsék be, így a termék leszerelése csökkenti az 
építmény teljesítményét, leszerelése vagy más termékkel történő helyettesítése pedig építkezési műve
lettel jár; 

2. „termék, amelyre nem, vagy nem teljes mértékben vonatkozik harmonizált szabvány”: olyan építő
ipari termék, amelynek alapvető tulajdonságai és teljesítménye nem értékelhető teljes mértékben egy 
létező harmonizált szabvány alapján, mivel többek között: 

a) a termék nem tartozik bele egyik létező harmonizált szabványba sem; 

b) a termék nem felel meg e harmonizált szabványokban meghatározott egy vagy több tulajdon
ságnak; 

c) a termék egy vagy több alapvető tulajdonságát nem fedi le megfelelőképp semmilyen harmonizált 
szabvány; vagy 

d) a termék teljesítményének vizsgálatához szükséges egy vagy több tesztmódszer hiányzik, vagy nem 
alkalmazható. 

3. „építmény”: mind a magas-, mind a mélyépítési építmények; 

4. „fő jellemzők”: az építési termék azon jellemzői, amelyek az építményekre vonatkozó alapvető, az I. 
mellékletben felsorolt követelményekkel függnek össze. A harmonizált műszaki specifikációkban 
felsorolt fő jellemzők tekintetében különbséget kell tenni az alábbiak között: 

a) azok a jellemzők, amelyek a gyártó vagy az importőr által tervezett forgalomba hozatal helyén 
már léteznek;
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b) az építési termék forgalomba hozatalának helyétől függetlenül bejelentendő jellemzők, amelyek 
esetében a minimumkövetelményeket a V. melléklet 1. táblázatában meghatározott termékcsalá
donként, valamint az európai szabványügyi szervek által meghatározott alkalmazási típusonként 
állapítják meg a teljesítményszintekre és teljesítményi osztályokra vonatkozólag, a Bizottság és az 
építésügyi állandó bizottság egyetértésével. 

Adott esetben V. melléklet 1. táblázatában leírt minden építőipari termékcsaládra az e bekezdés b) 
pontjában említett jellemzőket a Bizottság állapítja meg az 51. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárásnak megfelelően; ezek többek között olyan általános érdekű kérdésekhez kapcsolódnak, mint a 
környezetvédelem, a biztonság és a lehetséges egészségügyi veszélyek az építési termék teljes életcik
lusa alatt; 

5. „építési termék teljesítménye”: az egyedi fő jellemzőket érintő teljesítmény, amelyet érték, szint, 
osztály vagy küszöbérték alkalmazásával, illetve egyéni leírással fejeznek ki; 

6. „küszöbszint”: egy termék teljesítményének minimumértéke. A küszöbszint lehet műszaki vagy 
szabályozási természetű, és alkalmazható lehet egyetlen jellemzőre, illetve állhat több jellemző halma
zából; 

7. „osztály”: egy minimális és maximális teljesítményérték által behatárolt termék teljesítményének 
tartománya. Az osztály alkalmazható lehet egyetlen jellemzőre, illetve állhat több jellemző halma
zából; 

8. „harmonizált műszaki specifikációk”: harmonizált szabványok és európai értékelési dokumentumok; 

9. „európai műszaki értékelés”: valamely európai értékelési dokumentumon alapuló, harmonizált szab
vány által nem, vagy nem teljesen lefedett építőipari termékre vonatkozó értékelés; 

10. „harmonizált szabvány”: a 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt valamelyik európai szabványügyi 
testület által a Bizottság ugyanezen irányelv 6. cikkének megfelelően kiadott felkérése alapján elfogadott 
szabvány; 

11. „európai értékelési dokumentum”: a műszaki értékelést végző szervek szervezete által az európai 
műszaki értékelés kibocsátása érdekében olyan termékkel kapcsolatban elfogadott dokumentum, 
amelyet nem szabályoz teljes mértékben harmonizált szabvány; 

12. „gazdasági szereplő”: a gyártó, az importőr, a forgalmazó és a meghatalmazott képviselő; 

13. „gyártó”: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki saját nevében vagy védjegye alatt építési 
terméket gyárt, illetve gyártat, valamint e termékeket forgalmazza; 

14. „importőr”: az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki egy harmadik országból 
származó építési terméket a közösségi piacon forgalomba hoz; 

15. „forgalmazó”: az a gyártótól vagy importőrtől eltérő, természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, 
aki a piacon hozzáférhetővé teszi az építési terméket; 

16. „meghatalmazott képviselő”: az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki megbízást 
kapott a gyártótól, hogy bizonyos feladatokat végezzen el a nevében;
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17. „piaci hozzáférhetőség biztosítása”: építési termékek kereskedelmi tevékenység során történő szállítása a 
közösségi piacon történő forgalmazás vagy felhasználás céljából, fizetés ellenében vagy térítésmentesen; 
ez alól kivételt képeznek az alábbiak: 

a) minden, az építkezés helyén egy felhasználó által saját tevékenységében való felhasználás céljából 
szakmai tevékenysége keretében átalakított termék; 

b) minden olyan termék, amelyet a felhasználó az építkezés helyén és/vagy az építkezés helyén kívül 
állított elő és forgalomba hozatal nélkül beépített egy építménybe. 

18. „forgalomba hozatal”: az építési termék első bevezetése a közösségi piacra; 

19. „visszavonás”: olyan intézkedés, amely arra irányul, hogy az ellátási láncban található építési termék 
piacra történő bevezetését megakadályozza; 

20. „visszahívás”: olyan intézkedés, amelynek célja a piacra már bevezetett építési termék kivonása a 
piacról; 

21. „akkreditálás”: a 765/2008/EK rendelet meghatározása szerinti eljárás; 

22. „felhasználó”: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az építési termék épít
ménybe történő biztonságos beépítéséért felelős; 

23. „műszaki értékelést végző szerv”: egy tagállam által kijelölt testület, amelynek feladata az európai 
értékelési dokumentumok kidolgozásában való részvétel és az V. mellékletben felsorolt termékterü
letek harmonizált szabványai által nem, vagy nem teljesen lefedett építőipari termékek alapvető 
tulajdonságainak értékelése; 

24. „terméktípus”: a nyersanyagok vagy más elemek adott kombinációját felhasználva egy bizonyos gyártási 
folyamattal előállított építési termék teljesítménye; 

25. „üzemi gyártásellenőrzés”: az üzemi gyártás folyamatos, gyártó általi belső ellenőrzése, amely bizto
sítja, hogy az építési termék előállítása és az előállított termék megfelel a műszaki előírásoknak; 

26. „mikrovállalkozás”: a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 2003. május 6-i2003/361/EK 
bizottsági ajánlás ( 1 ) meghatározása szerinti mikrovállalkozás; 

27. „életciklus”: a termék életének egymásra következő és egymással összefüggő szakaszai, a nyersanyagbe
szerzéstől vagy természetes forrásokból történő előállítástól az ártalmatlanításig; 

28. „készlet”: legalább két külön elemből álló készlet, amelyet össze kell szerelni ahhoz, hogy tartósan 
telepíteni lehessen az építményen azért, hogy összeszerelt rendszer állítsanak össze belőle.
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3. cikk 

Az építményekre vonatkozó alapvető követelmények és a termékek fő jellemzői 

║ Az építési termékek fő jellemzőit harmonizált műszaki specifikációk határozzák meg az építményekre 
vonatkozó alapvető követelmények összefüggésében, melyek leírása az I. mellékletben található. 

II. FEJEZET 

Teljesítménynyilatkozat és CE-jelölés 

4. cikk 

A teljesítménynyilatkozatok kiállításának feltételei 

(1) A gyártó vagy az importőr az építési termék forgalomba hozatala során teljesítménynyilatkozatot állít 
ki, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesült: 

a) az építési terméket harmonizált szabvány szabályozza; ▐ 

b) az építési termékre európai műszaki értékelést adtak ki. 

▐ 

(2) A tagállamok a gyártó vagy az importőr által kiállított teljesítménynyilatkozat pontosságából és 
megbízhatóságából indulnak ki. 

5. cikk 

A teljesítménynyilatkozat tartalma 

(1) A teljesítménynyilatkozat – az idevágó harmonizált műszaki specifikációknak megfelelően – az építési 
termékek teljesítményét fejezi ki a 2. cikk (4) bekezdésében meghatározott két fő jellemzőtípusuk vonat
kozásában. 

(2) A teljesítménynyilatkozat a következő információkat tartalmazza: 

a) azt a terméktípust, amely tekintetében kiállították; 

b) a teljesítménynyilatkozat tárgyát képező építési termék harmonizált műszaki specifikációban megadott 
fő jellemzőinek teljes felsorolását, valamint minden egyes fő jellemző esetében vagy a teljesítmény 
értékét, osztályát vagy szintjét, vagy pedig a „nincs előírt teljesítmény” megjelölést; 

c) az egyes fő jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány, az európai értékelési dokumentum 
vagy az egyedi műszaki dokumentáció hivatkozási száma és címe; 

d) a harmonizált műszaki specifikáció által meghatározott általános felhasználás; 

e) a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére használt eljárás részletes leírása; amennyiben a 
teljesítményállandóság értékelésére alkalmazandó rendszert a 27. és 28. cikkben említett egyszerűsített 
eljárással váltották fel, a gyártó a következő nyilatkozatot teszi: „STD – egyszerűsített eljárás”; 

f) az építőipari termékben található, a IV. mellékletben említett veszélyes anyagokra vonatkozó adatok, 
valamint más közösségi harmonizációs jogszabályok szerint bejelentendő veszélyes anyagokkal kapcso
latos részletek.
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6. cikk 

A teljesítménynyilatkozat formája 

(1) Az összes forgalomba hozott termékhez mellékelni kell a teljesítménynyilatkozat egy példányát 
papírra nyomtatott vagy elektronikus formában. 

Amennyiben azonban egy egész terméktételt egyetlen felhasználóhoz szállítanak, elegendő, ha csak a 
teljesítménynyilatkozat egyetlen példányát mellékelik a szállítmányhoz. 

(2) Ha a címzett kéri, a gyártó papírra nyomtatott formában eljuttatja hozzá a teljesítménynyilatkozat 
egy példányát. 

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a teljesítménynyilatkozat tartalmát a Bizottság által megállapított 
feltételek szerint az interneten is közzé lehet tenni. 

Ezeket az intézkedéseket, melyek célja a rendelet nem lényegi elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, 
az 51. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással fogadják el. 

(4) A teljesítménynyilatkozatot a III. mellékletben található minta felhasználásával állítják ki annak a 
tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén, ahol a terméket forgalomba helyezték. 

7. cikk 

A CE-jelölés használata 

(1) A CE-jelölést ▐ az olyan építési termékeken helyezik el, amelyek tekintetében a gyártó a 4., 5. és 
6. cikknek megfelelően teljesítménynyilatkozatot állított ki. Teljesítménynyilatkozat hiányában a CE-jelö
lést nem lehet elhelyezni. 

Ha a gyártó nem állított ki teljesítménynyilatkozatot a 4., 5. és 6. cikknek megfelelően, nem szabad az 
építési termékeken CE-jelölést elhelyezni. 

Azáltal, hogy a gyártó, vagy adott esetben az importőr elhelyezi vagy elhelyezteti a CE-jelölést az építési 
terméken, felelősséget vállal azért, hogy az adott termék megfelel a teljesítménynyilatkozatban foglaltaknak. 

(2) A CE-jelölés az egyetlen jelölés, amely tanúsítja, hogy az építési termék megfelel a teljesítménynyi
latkozatban foglaltaknak. 

A tagállamok nem vezetnek be a CE-jelölésen kívül más megfelelőségi jelölésre vonatkozó nemzeti intéz
kedéseket, illetve az ilyen jelölésre való hivatkozásokat visszavonják. 

(3) A tagállamok nem tiltják meg és nem akadályozzák a területükön vagy a hatókörükben a CE-jelöléssel 
ellátott építési termékek forgalomba helyezését vagy használatát, amennyiben az érintett tagállamban az 
adott felhasználásra vonatkozó előírások megfelelnek a teljesítménynyilatkozatban foglaltaknak. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a CE-jelöléssel ellátott építési termékek használatát sem a közjogi 
szervek, sem a közszolgáltatásokat ellátó vállalkozásként, illetve monopolhelyzet vagy közmegbízás alapján 
közjogi szervként működő magánjogi szervek által bevezetett szabályok vagy feltételek nem akadályozzák, 
amennyiben az érintett tagállamban az adott felhasználásra vonatkozó előírások megfelelnek a teljesítmény
nyilatkozatban foglaltaknak. 

8. cikk 

A CE-jelölés elhelyezésére vonatkozó szabályok és feltételek 

(1) A CE-jelölés a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében megállapított általános elvek tárgyát képezi.
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(2) A CE-jelölést jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül helyezik el az építési terméken ▐, annak 
adattábláján ▐, a csomagoláson, illetve a kísérő dokumentáción ▐. 

(3) A CE-jelölést ▐ a gyártó neve vagy beazonosításra alkalmas védjegye, és az építési termék egyedi 
azonosító kódja követi. 

(4) A CE-jelölést az építési termék forgalomba hozatala előtt kell a terméken elhelyezni. A CE-jelölést 
különleges kockázatokat vagy felhasználásokat jelölő piktogram vagy bármilyen egyéb jelölés követheti. 

(5) A tagállamok a meglévő mechanizmusokra támaszkodnak a CE-jelölést szabályozó rendszer megfe
lelő alkalmazásának biztosítása céljából, és meghozzák a szükséges intézkedéseket a jelölésekkel való 
visszaélések esetére. A tagállamok továbbá a szabálysértésekre vonatkozóan szankciókat írnak elő, 
amelyekbe beletartozhatnak súlyosabb szabálysértésekre vonatkozó büntetőjogi szankciók is. E szankciók 
arányosak a szabálysértés súlyosságával. 

9. cikk 

Termékügyi kapcsolattartó pontok 

Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a 764/2008/EK rendelet szerint kijelölt termékügyi kapcsolattartó 
pontok átlátható és könnyen érthető formában tájékoztatást adjanak a következőkről is: 

a) az építési termékek egyes típusainak beépítésére, összeszerelésére vagy üzembe helyezésére az adott 
tagállam területén alkalmazandó műszaki szabályokról vagy jogszabályi rendelkezésekről; 

b) adott esetben az egy vagy több termékük CE-jelöléshez való hozzájutásának feltételeit vitató gyártók 
rendelkezésére álló fellebbezési lehetőségekről, különösen az értékelés következményeként hozott 
döntések elleni megfelelő fellebbezési eljárásokról. 

A termékügyi kapcsolattartó pontok minden, a CE-jelöléshez való hozzájutási eljárásban részt vevő 
szervtől vagy szervezettől függetlenek. A kapcsolattartó pontok szerepére és feladataira vonatkozó irány
mutatásokat a Bizottság dolgozza ki és az 51. cikk (1) bekezdésében említett építésügyi állandó bizottság 
fogadja el. 

III. FEJEZET 

A gazdasági szereplők kötelezettségei 

10. cikk 

A gyártók kötelezettségei 

(1) A gyártók elkészítik az előírt műszaki dokumentációt, amely a bejelentett teljesítmény tanúsításával 
kapcsolatos valamennyi releváns elem leírását tartalmazza. 

A teljesítménynyilatkozatot a gyártók a 4., 5. és 6. cikknek megfelelően állítják ki, és a CE-jelölést a 7. és 
8. cikknek megfelelően helyezik el. 

(2) A gyártók minden építési termékcsalád esetében az építési termék várható élettartama és az épít
ményben játszott szerepe alapján a Bizottság által meghatározott ideig megőrzik a műszaki dokumentációt 
és a teljesítménynyilatkozatot. 

Ezeket az intézkedéseket, melyek célja a rendelet nem lényegi elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, 
az 51. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással fogadják el. 

(3) Sorozatgyártás esetén a gyártók megfelelő eljárásokkal biztosítják a bejelentett teljesítmény fenntar
tását. A terméktípus és az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációk változásait a megfelelő módon 
figyelembe veszik. 

▐
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(4) A gyártók biztosítják, hogy az építési termékeken az azonosításukat lehetővé tevő típus-, tétel- vagy 
sorozatszámot vagy egyéb ilyen elemet helyezzenek el, illetve ▐ a szükséges információt az építési termék 
csomagolásán vagy az építési terméket kísérő dokumentáción adják meg. 

(5) A gyártók feltüntetik nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt a 
címet, amelyen elérhetők, az építési terméken, illetve ▐ az építési termék csomagolásán vagy az építési 
terméket kísérő dokumentáción. 

(6) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg vagy okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott 
építési termék nem felel meg a bejelentett teljesítménynek, haladéktalanul meghozzák a szükséges korrekciós 
intézkedéseket az építési termék megfelelőségének biztosítása érdekében, vagy visszavonják a piacról, és 
visszahívják a végfelhasználóktól. Erről haladéktalanul tájékoztatják azoknak a tagállamoknak a nemzeti 
hatóságait, amelyek piacán forgalomba hozták a terméket, és részletes információkat adnak, különösen a 
nem megfelelésről és a meghozott korrekciós intézkedésekről. 

(7) A gyártók az illetékes nemzeti hatóságok indoklással ellátott kérésére átadják az összes olyan infor
mációt és dokumentációt, amely annak igazolásához szükséges, hogy az építési termék megfelel a bejelentett 
teljesítménynek. A gyártók az általuk forgalomba hozott építési termékek által képviselt kockázatok elke
rülésére irányuló intézkedésekben együttműködnek a hatóságokkal, ha azok úgy kérik. 

11. cikk 

Meghatalmazott képviselők 

1. A gyártók írásos megbízással meghatalmazott képviselőt nevezhetnek ki. 

A meghatalmazott képviselő megbízása a műszaki dokumentáció elkészítésére nem terjedhet ki. 

(2) Ha a gyártó meghatalmazott képviselőt nevezett ki, ez utóbbi legalább a következő feladatokat látja el: 

a) a 10. cikk (2) bekezdésében említett ideig megőrzi a teljesítménynyilatkozatot és a műszaki dokumen
tációt a nemzeti felügyeleti hatóságok számára történő bemutatás céljából; 

b) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére átadja nekik az összes olyan információt és dokumentációt, 
amely annak igazolásához szükséges, hogy az építési termék megfelel a bejelentett teljesítménynek; 

c) az illetékes hatóságok kérésére együttműködik velük a megbízása körébe tartozó építési termékek által 
képviselt kockázatok elkerülésére irányuló intézkedésekben. 

12. cikk 

Az importőrök kötelezettségei 

(1) Az importőrök az építési terméknek a közösségi piacon történő forgalomba hozatalakor kellő 
gondossággal járnak el a rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatban. 

(2) Az importőrök az építési termék forgalomba hozatala előtt meggyőződnek arról, hogy a gyártó 
elvégezte a bejelentett teljesítmény állandóságának értékelését és ellenőrzését. Meggyőződnek arról, hogy a 
gyártó elkészítette a 10. cikk (1) bekezdésében említett műszaki dokumentációt. A teljesítménynyilatkozatot 
a 4., 5. és 6. cikknek megfelelően állítják ki. Arról is meggyőződnek, hogy az előírt CE-jelölés fel van 
tüntetve a terméken, a termékhez mellékelték a szükséges dokumentációt, és a gyártó betartotta a 10. cikk 
(4) és (5) bekezdésében megállapított követelményeket.
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Ha az importőr úgy ítéli meg, vagy oka van feltételezni, hogy az építési termék nem felel meg a bejelentett 
teljesítménynek, addig nem hozhatja forgalomba az építési terméket, amíg nem biztosított, hogy a termék 
megfelel a kísérő teljesítménynyilatkozatnak, vagy amíg a teljesítménynyilatkozatot nem helyesbítették. 

(3) A importőrök feltüntetik nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt 
a címet, amelyen elérhetők, az építési terméken, illetve ha ez nem lehetséges, az építési termék csomagolásán 
vagy a terméket kísérő dokumentáción. 

(4) Az importőrök gondoskodnak arról, hogy amíg egy építési termékért ők felelnek, a tárolási vagy 
szállítási körülmények nem veszélyeztetik, hogy a termék megfelel a bejelentett teljesítménynek. 

(5) Azok az importőrök, akik úgy ítélik meg, vagy okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba 
hozott építési termék nem felel meg a teljesítménynyilatkozatnak, haladéktalanul meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket az építési termék megfelelőségének biztosítása érdekében, vagy visszavonják a 
piacról, és visszahívják a végfelhasználóktól. Erről haladéktalanul tájékoztatják azoknak a tagállamoknak a 
nemzeti hatóságait, amelyek piacán forgalomba hozták a terméket, és részletes információkat adnak, külö
nösen a nem megfelelésről és a meghozott korrekciós intézkedésekről. 

(6) Az importőrök a 10. cikk (2) bekezdésében említett ideig megőrzik a teljesítménynyilatkozat egy 
példányát a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok számára történő bemutatás céljából, és gondoskodnak arról, 
hogy e hatóságok kérésére a műszaki dokumentációt is be tudják mutatni nekik. 

(7) Az importőrök az illetékes nemzeti hatóságok indoklással ellátott kérésére átadják az összes olyan 
információt és dokumentációt, amely annak igazolásához szükséges, hogy az építési termék megfelel a 
bejelentett teljesítménynek. Az importőrök az általuk forgalomba hozott építési termékek által képviselt 
kockázatok elkerülésére irányuló intézkedésekben együttműködnek a hatóságokkal, ha azok úgy kérik. 

13. cikk 

A forgalmazók kötelezettségei 

(1) A forgalmazók az építési terméknek a közösségi piacon történő forgalomba hozatalakor kellő 
gondossággal járnak el a rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatban. 

(2) A forgalmazók az építési termék forgalomba hozatala előtt meggyőződnek arról, hogy az előírt CE- 
jelölés fel van tüntetve a terméken, a termékhez mellékelték a rendelet szerint szükséges dokumentációt, 
valamint a termék használatára vonatkozó, olyan nyelven írt utasításokat és biztonsági információkat, 
amelyet a termék forgalmazási helye szerinti tagállamban élő felhasználók könnyen értenek, és a gyártó 
és az importőr betartotta a 10. cikk (4) és (5) bekezdésében és a 12. cikk (3) bekezdésében megállapított 
követelményeket. 

Ha a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy oka van feltételezni, hogy az építési termék nem felel meg a teljesít
ménynyilatkozatnak, csak akkor hozhatja forgalomba az építési terméket, ha a termék megfelel a kísérő 
teljesítménynyilatkozatnak, vagy a teljesítménynyilatkozatot helyesbítették. Ha a termék kockázatot jelent, a 
forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat is. 

(3) A forgalmazó gondoskodik arról, hogy amíg egy építési termékért ő felel, a tárolási vagy szállítási 
körülmények ne veszélyeztessék a termék bejelentett teljesítményének való megfelelését. 

(4) Azok a forgalmazók, akik úgy ítélik meg, vagy okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba 
hozott építési termék nem felel meg a teljesítménynyilatkozatnak, haladéktalanul meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket az építési termék megfelelőségének biztosítása érdekében, vagy visszavonják a 
piacról, és visszahívják a végfelhasználóktól. Erről haladéktalanul tájékoztatják azoknak a tagállamoknak a 
nemzeti hatóságait, amelyek piacán forgalomba hozták a terméket, és részletes információkat adnak, külö
nösen a nem megfelelésről és a meghozott korrekciós intézkedésekről.
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(5) A forgalmazók az illetékes nemzeti hatóságok indoklással ellátott kérésére átadják az összes olyan 
információt és dokumentációt, amely annak igazolásához szükséges, hogy az építési termék megfelel a 
bejelentett teljesítménynek. A forgalmazók az általuk forgalomba hozott építési termékek által képviselt 
kockázatok elkerülésére irányuló intézkedésekben együttműködnek a hatóságokkal, ha azok úgy kérik. 

14. cikk 

Azok az esetek, amelyekben a gyártói kötelezettségek az importőrökre és a forgalmazókra vonatkoznak 

Az importőrök és a forgalmazók e rendelet alkalmazásában gyártóknak tekintendők, ha nevük vagy védje
gyük alatt hoznak forgalomba termékeket, vagy egy már forgalomba hozott építési terméket úgy módosí
tanak, hogy az a termék teljesítménynyilatkozatnak való megfelelőségét érinti; következésképpen a 10. cikk 
szerinti gyártói kötelezettségek vonatkoznak rájuk. 

15. cikk 

A gazdasági szereplők azonosítása 

A gazdasági szereplők a 10. cikk (2) bekezdésében említett ideig képesek arra, hogy kérésre a piacfelügyeleti 
hatóságok számára a következőket azonosítsák: 

a) azok a gazdasági szereplők, akik terméket szállítottak nekik; 

b) azok a gazdasági szereplők, akiknek ők szállítottak terméket. 

IV. FEJEZET 

Harmonizált műszaki specifikációk 

16. cikk 

Harmonizált szabványok 

(1) A harmonizált szabványokat a 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt valamelyik európai szab
ványügyi testület dolgozza ki a Bizottság által az irányelv 6. cikke (3) bekezdése első franciabekezdésének 
és az építésügyi állandó bizottság által az irányelv 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtott 
kérelem alapján. 

Az európai szabványügyi szervek biztosítják, hogy az ágazat szereplőinek egyetlen kategóriája se legyen 
25 %-nál magasabb arányban képviseltetve egy műszaki bizottságban vagy munkacsoportban. Ha a 
szereplők egy vagy több kategóriája nem tud részt venni vagy saját döntése alapján nem vesz részt 
egy munkacsoportban, akkor e követelményt az összes résztvevő egyetértésével újraértékelhetik. 

(2) A harmonizált szabványok az építési termékek fő jellemzőinek tekintetében történő teljesítmény- és 
tartósságértékelésére szolgáló módszereket és kritériumokat tartalmaznak. 

Adott esetben a harmonizált szabványok tartalmazzák a termék általános felhasználási módját; a szab
ványok emellett tartalmazzák azokat a jellemzőket, melyek esetében a minimumkövetelményeket az V. 
melléklet 1. táblázatában meghatározott termékcsaládonként, valamint alkalmazási típusonként a 
Bizottság állapítja meg, az 51. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással. 

A harmonizált szabványok adott esetben a vizsgálatoknál kevésbé munkaigényes módszereket tartalmaznak 
az építési termékek teljesítményének azok fő jellemzőinek tekintetében történő értékelésére. 

(3) Az európai szabványügyi testületek a harmonizált szabványokban meghatározzák az alkalmazandó 
üzemi gyártásellenőrzést, amely figyelembe veszi az érintett építési termék gyártási eljárásának egyedi 
körülményeit.
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(4) A Bizottság elbírálja, hogy az európai szabványügyi testületek által megállapított harmonizált szab
ványok megfelelnek-e a szóban forgó megbízásnak. 

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi azoknak a harmonizált szabványoknak a 
jegyzékét, amelyek megfelelnek a szóban forgó megbízásoknak, és megállapítja a szabványok alkalmazha
tóságának időpontját. 

A Bizottság a jegyzék naprakésszé tételére szolgáló összes adatot közzéteszi. 

17. cikk 

A harmonizált szabványokkal szemben emelt formai kifogás 

(1) Ha egy tagállam vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy harmonizált szabvány nem felel meg 
teljesen a szóban forgó megbízásban meghatározott követelményeknek, a Bizottság vagy az érintett tagállam 
a 98/34/EK irányelv 5. cikk (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság (a továbbiakban: bizottság) elé terjeszti 
az ügyet, indoklással ellátva. A megfelelő európai szabványügyi testületekkel folytatott konzultáció után a 
bizottság haladéktalanul véleményt nyilvánít. 

(2) A bizottság véleménye alapján a Bizottság dönt arról, hogy közzéteszi, nem teszi közzé, korlátozá
sokkal teszi közzé, fenntartja, korlátozásokkal tartja fenn vagy visszavonja a szóban forgó harmonizált 
szabványra vonatkozó hivatkozásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

(3) A Bizottság tájékoztatja az érintett európai szabványügyi testületet, és szükség esetén a szóban forgó 
harmonizált szabványok felülvizsgálatát kéri. 

(4) Miután egy harmonizált szabványt jóváhagyott egy európai szabványügyi szerv, az 51. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság elvégezheti az összes olyan ellenőrzést, amely biztosítja, hogy a szabvány 
megfelel a Bizottság vagy valamely tagállam által adott megbízásban foglalt követelményeknek. 

18. cikk ║ 

Teljesítményszintek és -osztályok 

(1) A Bizottság az építési termékek fő jellemzői vonatkozásában teljesítményosztályokat határozhat meg. 

Ezeket az intézkedéseket, melyek célja a rendelet nem lényegi elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, 
az 51. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással fogadják el. 

(2) Ha a Bizottság nem határozott meg teljesítményosztályokat az építési termékek fő jellemzői vonat
kozásában, akkor ezeket az európai szabványügyi testületek határozhatják meg a harmonizált szabvá
nyokban. 

Ha a Bizottság meghatározta a teljesítményosztályokat az építési termékek fő jellemzői vonatkozásában, 
akkor az európai szabványügyi testületek felülvizsgált megbízás alapján ezeket az osztályokat használják a 
harmonizált szabványokban. 

(3) Ahol a vonatkozó megbízás ezt előírja, az európai szabványügyi testületek a harmonizált szabvá
nyokban a fő jellemzőkkel kapcsolatos teljesítményszinteket, és adott esetben tervezett végfelhasználást 
állapítanak meg, amelyeknek az építési termékeknek eleget kell tenniük a tagállamokban. 

(4) A Bizottság meghatározhatja, hogy egy termék milyen feltételek mellett tekinthető úgy, hogy 
vizsgálat nélkül vagy további vizsgálat nélkül megfelel egy bizonyos teljesítményszintnek vagy 
-osztálynak. 

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket az 51. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljá
rással kell elfogadni.
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Ha a Bizottság ilyen feltételeket nem határozott meg, akkor ezeket az európai szabványügyi testületek 
felülvizsgált megbízás alapján határozhatják meg a harmonizált szabványokban. 

(5) A tagállamok csak az európai szabványügyi testületek által a harmonizált szabványokban kidolgozott 
osztályozási rendszerek szerint vagy a Bizottság által létrehozott osztályozási rendszerek szerint határoz
hatják meg az építési termékek által teljesítendő teljesítményszinteket vagy -osztályokat az építési termékek 
fő jellemzőinek vonatkozásában. 

19. cikk ║ 

A teljesítményállandóság értékelése és ellenőrzése 

(1) Az építési termékek bejelentett teljesítményének állandóságát fő jellemzőik vonatkozásában a VI. 
mellékletben meghatározott rendszerek valamelyike szerint kell értékelni és ellenőrizni. 

(2) A Bizottság a következő kritériumok szerint határozza meg, hogy melyik rendszer alkalmazandó egy 
adott építési termékre vagy termékcsaládra: 

a) a termék fontossága az építményekre vonatkozó alapvető követelmények tekintetében; 

b) a termék természete; 

c) annak a hatása, hogy az építési termék fő jellemzői a termék élettartama alatt változáson mennek 
keresztül; 

d) a termék előállítása során tapasztalható hibaarány. 

A Bizottság minden egyes esetben a legkevésbé munkaigényes rendszert választja az építési termék épít
ménybe történő biztonságos beépítésére vonatkozó követelményeknek megfelelő rendszerek közül. 

Ezeket az intézkedéseket, melyek célja a rendelet nem lényegi elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, 
az 51. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással fogadják el. 

(3) Az ily módon meghatározott rendszert és a tervezett általános felhasználására vonatkozó informá
ciót a harmonizált szabványokra vonatkozó megbízásokban és a harmonizált műszaki specifikációkban 
megnevezik. 

20. cikk ║ 

Európai értékelési dokumentum 

(1) Harmonizált szabvány által nem, vagy nem teljes mértékben szabályozott építési termékek esetében 
az európai értékelési dokumentumot (▐ EAD) a műszaki értékelést végző szerveknek a 25. cikk (1) bekez
désében említett szervezete fogadja el, a gyártó vagy az importőr által benyújtott európai műszaki értékelésre 
vonatkozó kérelem alapján, a II. mellékletben megállapított eljárás szerint. 

(2) A műszaki értékelést végző szerveknek a 25. cikk (1) bekezdésében említett szervezete az európai 
értékelési dokumentumban kidolgozza azokat a módszereket és kritériumokat, amelyek az építési termék 
teljesítményének a termék azon fő jellemzőinek vonatkozásában történő értékeléséhez szükségesek, amelyek 
meghatározók a gyártó által tervezett felhasználás szempontjából. 

(3) A műszaki értékelést végző szerveknek a 25. cikk (1) bekezdésében említett szervezete az európai 
értékelési dokumentumban meghatározza azt az egyedi üzemi gyártásellenőrzést, amelyet a szóban forgó 
termék gyártási eljárásának különös körülményeit figyelembe véve alkalmazni kell. 

(4) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy megfelelő műszaki és tudományos szakértői vizsgálati szintet 
értek el az európai értékelési dokumentum vonatkozásában, akkor megbízást ad az európai szabványügyi 
szerveknek harmonizált szabvány létrehozására az európai értékelési dokumentum alapján.
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21. cikk ║ 

Európai műszaki értékelés 

(1) Harmonizált szabvány által nem, vagy nem teljes mértékben szabályozott építési termékek esetében 
az európai műszaki értékelést (European Technical Assessment – ETA) egy műszaki értékelést végző szerv 
adja ki egy európai értékelési dokumentum alapján, a II. mellékletben megállapított eljárás szerint, valamely 
gyártó vagy importőr kérésére. 

(2) Az európai műszaki értékelés formáját a Bizottság határozza meg. 

Ezeket az intézkedéseket, melyek célja a rendelet nem lényegi elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, 
az 51. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással fogadják el. 

V. FEJEZET 

A műszaki értékelést végző szervek 

22. cikk ║ 

A műszaki értékelést végző szervek kijelölése 

(1) A tagállamok az V. melléklet 1. táblázatában felsorolt termékkörök tekintetében szerveket jelölhetnek 
ki a műszaki értékelés elvégzésére. 

A műszaki értékelést végző szerveket (Technical Assessment Bodies – TAB) kijelölő tagállamok közlik a 
többi tagállammal és a Bizottsággal a kijelölt műszaki értékelést végző szerv nevét és címét, valamint azokat 
a termékköröket, amelyek tekintetében a szervet kijelölték. 

(2) A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a műszaki értékelést végző szervek jegyzékét, amelyben 
azokat a termékköröket is feltünteti, amelyek tekintetében a szerveket kijelölték. 

A Bizottság a jegyzék naprakésszé tételére szolgáló összes adatot közzéteszi. 

23. cikk ║ 

A műszaki értékelést végző szervekre vonatkozó előírások 

(1) A műszaki értékelést végző szervek megfelelnek az V. melléklet 2. táblázatában meghatározott előírá
soknak. 

(2) Ha a műszaki értékelést végző szerv már nem felel az (1) bekezdésben említett előírásoknak, a 
tagállam visszavonja a kijelölést. 

(3) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot azokról a nemzeti eljárásokról, 
amelyeket a műszaki értékelést végző szervek értékelésére és tevékenységük figyelemmel kísérésére hoztak 
létre, továbbá ezen információk bármilyen változásáról. A Bizottság ezeket az információkat nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi. 

24. cikk ║ 

A műszaki értékelést végző szervek értékelése 

(1) A műszaki értékelést végző szervek ellenőrzik, hogy más műszaki értékelést végző szervek megfe
lelnek-e az V. melléklet 2. táblázatában meghatározott előírásoknak. 

Az értékelésre négyévente egyszer a 25. cikk (1) bekezdésében említett szervezet rendezésében kerül sor, az 
V. melléklet 1. táblázatában felsorolt azon termékkörökben, amelyek tekintetében a műszaki értékelést végző 
szerveket kijelölték. 

(2) A Bizottság átlátható eljárásokat állapít meg az értékelés elvégzésére, ideértve az értékelés következ
ményeként hozott döntések elleni megfelelő és hozzáférhető fellebbezési eljárásokat is.
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Ezeket az intézkedéseket, melyek célja a rendelet nem lényegi elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, 
az 51. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással fogadják el. 

A műszaki értékelést végző szervek értékelését nem végezhetik ugyanazon tagállambeli műszaki értékelést 
végző szervek. 

(3) A 25. cikk (1) bekezdésében említett szervezet valamennyi tagállammal és a Bizottsággal közli a 
műszaki értékelést végző szervek értékelésének eredményeit. 

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve figyelemmel kíséri a műszaki értékelést végző szervek értéke
lésére vonatkozó szabályok betartását és az értékelés megfelelő működését. 

25. cikk ║ 

A műszaki értékelést végző szervek koordinálása 

(1) A műszaki értékelést végző szervek a műszaki értékelés céljára szervezetet hoznak létre (a további
akban: a műszaki értékelést végző szervek szervezete). 

(2) A műszaki értékelést végző szervek szervezetének feladatai a következők: 

a) a 19. cikkben és a II. mellékletben meghatározott szabályok és eljárások alkalmazásának koordinálása és 
támogatása; 

b) a Bizottság tájékoztatása évente kétszer az európai értékelési dokumentumok elkészítésével és a 
19. cikkben és a II. mellékletben meghatározott szabályok és eljárások értelmezésével kapcsolatos kérdé
sekről; 

c) európai értékelési dokumentumok elfogadása; 

d) a műszaki értékelést végző szervek értékelésének megszervezése; 

e) a műszaki értékelést végző szervek koordinálásának biztosítása; 

f) a műszaki értékelést végző szervek egyenlő bánásmódjának biztosítása a műszaki értékelést végző 
szervek szervezetén belül; 

g) a 19. cikkben és a II. mellékletben meghatározott eljárások, illetve ezen eljárások keretében a gyár
tóval folytatott konzultáció átláthatóságának biztosítása. 

(3) A Bizottság segítséget nyújthat a műszaki értékelést végző szervek szervezetének a (2) bekezdés e) 
pontjában említett feladatokat teljesítésében. A Bizottság e célból partnerségi keretmegállapodást köthet a 
műszaki értékelést végző szervek szervezetével. 

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a műszaki értékelést végző szervek pénzügyi és humán 
erőforrásokkal támogatják a műszaki értékelést végző szervek szervezetét. 

VI. FEJEZET 

Egyszerűsített eljárások 

26. cikk ║ 

Az egyéni műszaki dokumentáció használata 

(1) Amikor a gyártó meghatározza a terméktípust, a típusvizsgálatot vagy -számítást egyéni műszaki 
dokumentációval helyettesítheti, amely az alábbiakat igazolja: 

a) az általa forgalomba helyezni kívánt építési termék egy vagy több fő jellemzője tekintetében vizsgálat 
vagy számítás nélkül, illetve további vizsgálat vagy számítás nélkül vélhetően elér egy bizonyos teljesít
ményszintet vagy -osztályt, a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációnak vagy bizottsági hatá
rozatnak megfelelően;
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b) az általa forgalomba helyezni kívánt építési termék típusa megegyezik egy olyan, más gyártó által 
előállított, másik építési termék típusával, amelyet a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációnak 
megfelelően már megvizsgáltak. E feltételek teljesülése esetén a gyártó jogosult arra, hogy a teljesít
ményről részben vagy egészben e másik termék vizsgálati eredményeinek megfelelően nyilatkozzon. A 
gyártó csak akkor használhatja fel más gyártó vizsgálati eredményeit, ha engedélyt kapott arra az 
érintett gyártótól, aki továbbra is felel a vizsgálati eredmények pontosságáért, megbízhatóságáért és 
állandóságáért; vagy 

c) az általa forgalomba helyezni kívánt építési termék olyan, alkatrészekből álló rendszer, amelyet a gyártó a 
rendszer vagy a rendszer alkatrészének szolgáltatója által adott pontos utasítások alapján szerel össze, és 
a szolgáltató már megvizsgálta a szóban forgó rendszert vagy annak alkatrészét egy vagy több fő 
jellemzőinek tekintetében a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően. A feltételek 
teljesülése esetén a gyártó jogosult arra, hogy a teljesítményről részben vagy egészben a rendelkezésére 
bocsátott rendszer vagy alkatrész vizsgálati eredményeinek megfelelően nyilatkozzon. 

A gyártó csak akkor használhatja fel más gyártó vagy rendszerszolgáltató vizsgálati eredményeit, ha enge
délyt kapott arra az érintett gyártótól, aki továbbra is felel a vizsgálati eredmények pontosságáért, megbíz
hatóságáért és állandóságáért. A gyártó csak akkor használhatja fel az egy másik gyártótól vagy rend
szerszolgáltatótól kapott vizsgálati eredményeket, ha engedélyt kapott arra a gyártótól vagy a rendszer
szolgáltatótól. Továbbra is a gyártó felel azért, hogy a termék az alkalmazandó harmonizált műszaki 
specifikációval összhangban megfeleljen a bejelentett teljesítménynek. A gyártó biztosítja, hogy a termék 
teljesítményét nem éri káros hatás a gyártási és összeszerelési folyamat egy későbbi szakaszában. 

(2) Az egyéni műszaki dokumentációt egy, a VI. mellékletben említett releváns tanúsító szerv ellenőrzi, 
ha az (1) bekezdésben említett építési termék olyan építési termékcsaládba tartozik, amely tekintetében a 
teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésérea VI. mellékletben leírt ▐ rendszert kell alkalmazni, 

— az 1. vagy 2. rendszert a 26. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelő termékek esetében (vizsgálat 
nélkül/további vizsgálat nélkül), 

— az 1. 2. vagy 4. rendszert a 26. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelő termékek esetében 
(megosztott típusvizsgálat), 

— az 1. vagy 2. rendszert a 26. cikk (1) bekezdése c) pontjának megfelelő termékek esetében (lépcsőzetes 
vizsgálat). 

(3) E cikk nem vonatkozik azokra az importőrökre, akik saját nevük vagy márkajelzésük alatt hoznak 
forgalomba terméket, vagy akik egy már forgalomban lévő építési terméket módosítanak oly módon, hogy 
a bejelentett teljesítménynek való megfelelést az a 14. cikk értelmében befolyásolhatja. 

27. cikk ║ 

Az egyéni műszaki dokumentáció használata az építési termékeket gyártómikrovállalkozások által 

(1) Az építési termékeket gyártó mikrovállalkozások az építési termékek bejelentett teljesítményének 
értékelésére alkalmazandó rendszert egyéni műszaki dokumentációval helyettesíthetik. Az egyéni műszaki 
dokumentáció igazolja, hogy az építési termék megfelel az alkalmazandó előírásoknak. 

(2) Ha az (1) bekezdésben említett építési termék olyan építési termékcsaládba tartozik, amely tekintetében 
a VI. mellékletben leírt 1. vagy 2. rendszert kell használni a teljesítményállandóság értékelésére és ellen 
őrzésére, az egyéni műszaki dokumentációt egy, a VI. mellékletben említett releváns tanúsító szerv ellenőrzi. 

(3) Az egyéni műszaki dokumentáció hasonló mértékű egészségvédelmet és biztonságot biztosít a 
személyeknek és az egyéb közérdekű kérdések szempontjából. Továbbra is a gyártó felel azért, hogy a 
termék megfeleljen a teljesítménynyilatkozatban bejelentett jellemzőknek. A gyártó megadja a termék 
tervezett végfelhasználására vonatkozó információkat.
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(4) … ( 1 )-ra a Bizottság jelentést készít a jelen cikk végrehajtásáról, amelyben egyebek mellett 
megvizsgálja, hogy alkalmazhatósága kiterjeszthető-e más vállalkozásokra, alkalmazható-e kis soro
zatban gyártott termékek esetében vagy esetleg hatályon kívül kell helyezni. A Bizottság fenti jelentését 
a jogalkotási javaslatok kíséretében megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

(5) E cikk nem vonatkozik azokra az importőrökre, akik saját nevük vagy márkajelzésük alatt hoznak 
forgalomba terméket, vagy akik egy már forgalomban lévő építési terméket módosítanak oly módon, hogy 
a bejelentett teljesítménynek való megfelelést az a 14. cikk értelmében befolyásolhatja. 

28. cikk ║ 

Az egyéni műszaki dokumentáció használata egyedi gyártású termékek esetében 

(1) Nem ipari gyártási eljárással, külön megrendelésre tervezett és előállított, egyetlen beazonosított 
építménybe beépített építési termék esetén a gyártó az építési termékek bejelentett teljesítményének értéke
lésére alkalmazandó rendszert egyéni műszaki dokumentációval helyettesítheti. Az egyéni műszaki doku
mentáció azonos szintű bizalmi és megbízhatósági szintet garantál az építményekre vonatkozó alapvető 
követelményeket illetően. 

(2) Ha az (1) bekezdésben említett építési termék olyan építési termékcsaládba tartozik, amely tekintetében 
a VI. mellékletben leírt 1. vagy 2. rendszert kell használni a teljesítményállandóság értékelésére és ellen 
őrzésére, az egyéni műszaki dokumentációt egy, a VI. mellékletben említett releváns tanúsító szerv ellenőrzi. 

VII. FEJEZET 

A bejelentő hatóságok és a bejelentett szervek 

29. cikk ║ 

Bejelentés 

A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak a harmadik félként a teljesítményállandóság 
értékelésével vagy ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására felhatalmazott szerveket. 

30. cikk ║ 

Bejelentő hatóságok 

(1) A tagállamok bejelentő hatóságot jelölnek ki, amely ezen rendelet alkalmazásában azon eljárások 
kialakításáért és végrehajtásáért felelős, amelyek a harmadik félként a termékek teljesítményállandóságának 
értékelésével vagy ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására felhatalmazott szervek értékeléséhez és 
bejelentéséhez szükségesek, valamint ez a hatóság felel a bejelentett szervek figyelemmel kíséréséért is, 
ideértve a 33. cikk rendelkezéseinek való megfelelést is. 

(2) Ha a bejelentés akkreditációs tanúsítványon alapul, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekez
désben említett értékelést és figyelemmel kísérést a 765/2008/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditációs 
szerveik végzik el annak rendelkezéseivel összhangban. 

(3) Ha a bejelentő hatóság az (1) bekezdésben említett értékelést, bejelentést vagy figyelemmel kísérést 
átruházza, alvállalkozásba adja vagy más módon egy olyan szervre bízza, amely nem állami szervezet, akkor 
a felhatalmazást kapott vagy más módon megbízott szervnek nyilvántartásba vett jogi személynek kell 
lennie, és meg kell felelnie, értelemszerűen, a 33. cikkben meghatározott előírásoknak. Ezenkívül a tevékeny
ségeiből eredő felelősségekre kiterjedő biztosítással kell rendelkeznie. 

(4) A bejelentő hatóság teljes felelősséget vállal a felhatalmazást kapott vagy más módon megbízott szerv 
által végzett feladatokért.
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(5) A bejelentő hatóság ellenőrzi a megfelelési értékelések elvégzésének helyességét anélkül, hogy a 
vállalkozásokra fölösleges terheket róna, és kellően figyelembe véve a vállalkozás méretét, az építőipari 
ágazat sajátosságait és szerkezetét, a kérdéses termék technológiájának összetettségi fokát, valamint a 
gyártási folyamat jellegét, volumenét és gyakoriságát. 

31. cikk ║ 

A bejelentő hatóságokra vonatkozó előírások 

(1) A bejelentő hatóságot úgy kell létrehozni, hogy ne alakuljon ki összeférhetetlenség a bejelentett 
szervekkel. 

(2) A bejelentő hatóságot úgy kell felépíteni és működtetni, hogy tevékenységeinek objektivitása és 
pártatlansága biztos legyen. 

(3) A bejelentő hatóságot úgy kell felépíteni, hogy a teljesítményértékelést végző szervek bejelentésével 
kapcsolatos minden egyes döntést az értékelést végzőkkel nem azonos illetékes személyek hozzanak meg. 

(4) A bejelentő hatóság nem kínál vagy szolgáltat sem olyan tevékenységeket, amelyeket a bejelentett 
szervek végeznek, sem szaktanácsadói szolgáltatásokat kereskedelmi vagy kompetitív alapon. 

(5) A bejelentő hatóság szavatolja a kapott információ bizalmas kezelését. 

(6) A bejelentő hatóság kellő létszámú hozzáértő személyzettel rendelkezik feladatainak megfelelő ellá
tására. 

32. cikk ║ 

A bejelentő hatóságok tájékoztatási kötelezettségei 

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot azokról a nemzeti eljárásokról, amelyeket a 
teljesítményértékelést végző szervek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett szervek figyelemmel 
kísérésére hoztak létre, továbbá ezen információk bármilyen változásáról. 

A Bizottság ezeket az információkat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. 

33. cikk ║ 

A bejelentett szervekre vonatkozó előírások 

(1) A bejelentés céljából a teljesítményértékelést végző szerv teljesíti a (2)–(11) bekezdésben meghatá
rozott előírásokat. 

(2) A teljesítményértékelést végző szerv a nemzeti jogszabályok szerint jön létre, és jogi személyiséggel 
rendelkezik. 

(3) A teljesítményértékelést végző szerv az általa értékelt szervezettől vagy terméktől független harmadik 
fél. 

Ilyen harmadik félnek tekinthető az a szerv is, amely az általa értékelt építési termékek tervezésében, 
gyártásában, szállításában, összeszerelésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő vállalatokat 
képviselő gazdasági társasághoz vagy szakmai szövetséghez tartozik, amennyiben függetlenségét és az érdek
ütközés hiányát igazolni tudja.
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(4) A teljesítményértékelést végző szerv, ennek felső szintű vezetése és a bejelentett teljesítmény állan
dóságának értékelési és ellenőrzési folyamatában harmadik félként feladatok végzéséért felelős személyzet 
nem lehet az értékelt építési termék tervezője, gyártója, szállítója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, 
felhasználója vagy karbantartója, sem ezek meghatalmazott képviselője. Ez nem zárja ki azoknak az értékelt 
termékeknek a használatát, amelyekre a bejelentett szervnek van szüksége munkája során, illetve a termékek 
személyes célokra történő használatát. 

A bejelentett szervek nem vehetnek részt közvetlenül az említett építési termékek tervezésében, gyártásában 
vagy kialakításában, forgalmazásában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem 
képviselhetik az ilyen tevékenységben részt vevő feleket sem. Nem végeznek olyan tevékenységeket, amelyek 
befolyásolhatják azokkal a feladatokkal kapcsolatos függetlenségüket, ítélőképességüket és feddhetetlensé
güket, amelyek tekintetében bejelentették őket. 

A bejelentett szerv biztosítja, hogy leányvállalatainak és alvállalkozóinak tevékenysége ne befolyásolja érté
kelési és ellenőrzési tevékenységeinek bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát. 

(5) A bejelentett szerv és személyzete a teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési folyamatában 
harmadik félként a gyártó számára biztosított teljes átláthatóság mellett folytatott feladatait az adott 
területtel kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki szaktudással 
végzik el, és függetlenek minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben érdekelt szemé
lyektől vagy személyek csoportjaitól eredő – főként pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely 
befolyásolhatná döntésüket vagy az értékelési és/vagy ellenőrzési tevékenységeik eredményeit. 

(6) A bejelentett szerv képes a teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési folyamatában az összes 
harmadik félként folytatandó feladata ellátására, amelyek tekintetében a VI. mellékletben foglaltak szerint 
bejelentették, és amelyek tekintetében bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat maga a 
bejelentett szerv végzi, vagy valaki más az ő megbízásában és felelőssége alatt. 

A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló valamennyi rendszer tekintetében, továbbá 
minden olyan építési termékkategória, termékjellemző és feladat tekintetében, amely kapcsán a szervet 
bejelentették, a következők mindig a bejelentett szerv rendelkezésére állnak: 

a) a teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési folyamatában harmadik félként végzendő feladatokhoz 
szükséges műszaki tudással, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkező személyzet; 

b) az eljárások átláthatóságának és reprodukálhatóságának biztosítása érdekében azoknak az eljárásoknak a 
leírása, amelyek szerint a teljesítményértékelést végzik. Megfelelő politikát és eljárásokat vezetett be a 
bejelentett szervként végrehajtott feladatai és egyéb tevékenységei elkülönítésére; 

c) az ahhoz szükséges eljárások, hogy a bejelentett szerv tevékenységei során figyelembe tudja venni a 
vállalatok méretét, ágazatát, szerkezetét, a szóban forgó terméktechnológia összetettségi fokát és a 
gyártási eljárás tömeg- vagy sorozatjellegét. 

Rendelkezik a bejelentése szerinti tevékenységekhez kapcsolódó műszaki és adminisztrációs feladatok megfe
lelő ellátásához szükséges eszközökkel, továbbá hozzáfér valamennyi szükséges felszereléshez vagy létesít
ményhez. 

(7) A bejelentés szerinti tevékenységek elvégzéséért felelős személyzet a következők birtokában van: 

a) szolid műszaki szakképzés, amely valamennyi harmadik félként végzendő feladatra kiterjed a bejelentett 
teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési folyamatában a bejelentés szerinti területen; 

b) a végzendő értékelésekre és ellenőrzésekre vonatkozó előírások megfelelő ismerete és az ilyen műveletek 
elvégzéséhez szükséges megfelelő szakértelem;
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c) az alkalmazandó harmonizált szabványok és a rendelet idevágó rendelkezéseinek megfelelő ismerete és 
megértése; 

d) az értékelések és ellenőrzések elvégzését igazoló tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítésére 
való alkalmasság. 

(8) A bejelentett szerv, valamint felső szintű vezetése és az értékelést végző személyzet pártatlanságát 
biztosítani kell. 

A bejelentett szerv felső szintű vezetése és az értékelést végző személyzet javadalmazása nem függ az 
elvégzett értékelések számától vagy az értékelések eredményétől. 

(9) A bejelentett szerv felelősségbiztosítást köt, kivéve ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban az 
állam vállalja át, vagy ha a tagállam közvetlenül maga felel az elvégzett értékelésért és/vagy ellenőrzésért. 

(10) A bejelentett szerv személyzete betartja a szakmai titoktartás követelményeit minden olyan infor
máció tekintetében, amely a VI. mellékletben foglalt feladataik végrehajtása során jutott birtokukba, kivéve 
annak a tagállamnak az illetékes közigazgatási hatóságaival kapcsolatban, ahol a szerv tevékenységét gyako
rolja. A tulajdonjogokat védelem illeti. 

(11) A bejelentett szerv részt vesz a vonatkozó szabványosítási tevékenységekben és az ezen rendelet 
alapján létrehozott bejelentett szerv koordináló csoportjának tevékenységeiben, illetve értékelő személyzetét 
tájékoztatja ezekről, továbbá általános iránymutatásként alkalmazza az említett csoport munkája eredmé
nyeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumentumokat. 

(12) A bejelentett szervek saját érdekükben tájékoztatják ügyfeleiket és tanácsokat adnak nekik. 

34. cikk 

A megfelelőség vélelmezése 

Amennyiben a teljesítményértékelést végző szerv igazolni tudja, hogy teljesíti az olyan harmonizált szab
ványokban vagy a szabványok részeiben rögzített kritériumokat, amelyek hivatkozásait közzétették az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor azt kell vélelmezni, hogy megfelel a 33. cikkben meghatározott 
követelményeknek, amennyiben a követelmények az alkalmazandó harmonizált szabványok hatálya alá 
tartoznak. 

35. cikk ║ 

A bejelentett szervek leányvállalatai és alvállalkozásai 

(1) Ha a bejelentett szerv alvállalkozásba adja a teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzi folyama
tához kapcsolódó, harmadik félként végzendő egyes feladatokat, vagy leányvállalatot vesz igénybe e célból, 
gondoskodik arról, hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat teljesítse a 33. cikkben meghatározott köve
telményeket, és tájékoztatja a bejelentő hatóságot. 

(2) A bejelentett szerv teljes felelősséget vállal az alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett felada
tokért, függetlenül azok letelepedési helyétől. 

(3) A tevékenységeket alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni csak az ügyfél beleegyezé
sével lehet. 

(4) A bejelentett szerv a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi az alvállalkozó vagy a leányvállalat 
szakmai képesítésének értékelésére és az alvállalkozó vagy a leányvállalat által a VI. melléklet szerint elvégzett 
munkára vonatkozó releváns dokumentumokat.
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36. cikk ║ 

Helyszíni vizsgálatok 

(1) Amennyiben műszaki, gazdasági vagy logisztikai okok indokolják, a bejelentett szervek dönthetnek 
úgy, hogy a VI. mellékletben említett vizsgálatokat vagy a gyárban a gyártó egy belső laboratóriumában 
található vizsgálati berendezést használva, vagy – a gyártó előzetes beleegyezésével – magán vagy állami 
laboratóriumban az ottani vizsgálati berendezést használva végzik vagy végeztetik el felügyeletük alatt. 

(2) A vizsgálatok elvégzése előtt a bejelentett szerv ellenőrzi, hogy a vizsgálati berendezés megfelelő 
kalibrációs rendszerrel rendelkezik-e, és működőképes-e. 

37. cikk ║ 

Bejelentés iránti kérelem 

(1) Az a szerv, amely a teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési folyamatában harmadik félként 
ellátandó feladatok elvégzésére kíván felhatalmazást kapni, kérelmet nyújt be a letelepedés helye szerinti 
tagállam bejelentő hatóságához. 

(2) A kérelemhez mellékelni kell a végzendő tevékenységek és azon értékelési és/vagy ellenőrzési folya
matok leírását, amelyek tekintetében a szerv szakmailag alkalmasnak tekinti magát, továbbá – amennyiben 
van ilyen – a 765/2008/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditációs testület által kiállított akkreditációs 
tanúsítványt, mely igazolja, hogy a szerv teljesíti a 33. cikkben rögzített követelményeket. 

(3) Amennyiben az érintett szerv nem tud akkreditációs tanúsítványt bemutatni, mindazokat az igazoló 
okmányokat a bejelentő hatóság rendelkezésére bocsátja, amelyek annak ellenőrzéséhez, elismeréséhez és 
rendszeres figyelemmel kíséréséhez szükségesek, hogy teljesíti a 33. cikkben meghatározott követelmé
nyeket. 

38. cikk ║ 

Bejelentési eljárás 

(1) A bejelentő hatóságok csak olyan szerveket jelenthetnek be, amelyek teljesítették a 33. cikkben 
meghatározott követelményeket. 

(2) A bejelentés során a Bizottságot és a többi tagállamot a Bizottság által kifejlesztett és kezelt elekt
ronikus bejelentési eszközzel értesítik. 

A (3) bekezdés második albekezdésében említett horizontális bejelentések esetében, amikor nem áll rendel
kezésre megfelelő elektronikus bejelentési eszköz, kivételesen a papíralapú bejelentés is elfogadott. 

(3) A bejelentés tartalmazza a betöltendő funkciók valamennyi részletét, a vonatkozó harmonizált 
műszaki specifikációra való hivatkozást, valamint – a VI. melléklet 1.4 pontjában leírt rendszer céljaira – a 
termék azon fő jellemzőit, amelyek tekintetében a szerv szakmailag alkalmas. 

A következő fő jellemzők esetében azonban el lehet tekinteni a vonatkozó harmonizált műszaki specifiká
cióra történő hivatkozástól: 

a) tűzzel szembeni viselkedés; 

b) tűzállóság; 

c) kültéri tűzzel szembeni viselkedés; 

d) zajelnyelés.
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(4) Ha a bejelentés nem akkreditációs tanúsítványon alapul, a bejelentő hatóság a Bizottság és a többi 
tagállam rendelkezésére bocsátja mindazokat az igazoló okmányokat, amelyek tanúsítják a szerv szakmai 
alkalmasságát és azt biztosító intézkedések meghozatalát, hogy a szervet rendszeresen figyelemmel kísérik, 
és továbbra is meg fog felelni a 33. cikkben meghatározott követelményeknek. 

(5) A szóban forgó szerv akkor működhet bejelentett szervként, ha sem a Bizottság, sem a tagállamok 
nem emeltek kifogást ellene az akkreditációs tanúsítványon alapuló bejelentést követő két héten, illetve a 
nem akkreditációs tanúsítványon alapuló bejelentést követő két hónapon belül. 

E rendelet alkalmazásában csak az ilyen szerv tekinthető bejelentett szervnek. 

(6) A Bizottságot és a többi tagállamot értesíteni kell a bejelentés bármely későbbi releváns változásáról. 

39. cikk ║ 

Azonosító számok és a bejelentett szervek jegyzéke 

(1) A Bizottság a bejelentett szervet azonosító számmal látja el. 

A Bizottság egyetlen azonosító számot ad ki, még akkor is, ha a szervet több közösségi jogi aktus szerint is 
bejelentik. 

(2) A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az e rendelet szerint bejelentett szervek jegyzékét, 
beleértve a kiadott azonosító számokat és azokat a tevékenységeket is, amelyek tekintetében bejelentették 
őket. 

A Bizottság biztosítja, hogy a jegyzéket folyamatosan aktualizálják. 

40. cikk ║ 

A bejelentés változásai 

(1) Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja, vagy tájékoztatást kap arról, hogy a bejelentett szerv 
már nem felel meg a 33. cikkben meghatározott követelményeknek, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezett
ségeit, adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, annak függvényében, 
hogy milyen súlyos a követelményeknek való meg nem felelés vagy a kötelezettségek teljesítésének elmu
lasztása. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. 

(2) Ha a bejelentést visszavonják, korlátozzák vagy felfüggesztik, illetve a bejelentett szerv megszünteti 
tevékenységét, az érintett bejelentő tagállam megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy egy 
másik bejelentett szerv dolgozza fel a dossziékat, vagy pedig gondoskodik arról, hogy kérésre az illetékes 
bejelentő és piacfelügyeleti hatóságoknak be tudják mutatni a dossziékat. 

41. cikk ║ 

A bejelentett szerv szakmai alkalmasságának vitatása 

(1) A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, ahol kétség merül fel a bejelentett szerv szakmai alkal
masságával kapcsolatban, illetve nem biztos, hogy a bejelentett szerv folyamatosan teljesíti a vele szemben 
támasztott követelményeket és kötelezettségeket – akár maga a Bizottság vonja ezeket kétségbe, akár mások 
hívják fel rá a figyelmét. 

(2) A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett szerv bejelentésének vagy 
szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes információt. 

(3) A Bizottság gondoskodik arról, hogy az általa folytatott vizsgálatok során kapott információkat 
bizalmasan kezeljék.
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(4) Ha a Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett szerv nem, illetve már nem teljesíti a rá vonatkozó 
bejelentés követelményeit, tájékoztatja erről a bejelentő tagállamot, és felkéri a szükséges korrekciós intéz
kedések megtételére, beleértve szükség esetén a bejelentés visszavonását is. 

42. cikk ║ 

A bejelentett szervek működési kötelezettségei 

(1) A bejelentett szervek harmadik félként ellátandó feladataikat a VI. mellékletben meghatározott, a 
teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek szerint végzik. 

(2) A teljesítményállandóság értékelését és ellenőrzését az arányosság elvét szem előtt tartva végzik, a 
gazdasági szereplők szükségtelen terhelését elkerülendő. A bejelentett szervek tevékenységeiket úgy végzik, 
hogy közben figyelembe veszik a vállalatok méretét, ágazatát, szerkezetét, a szóban forgó terméktechnológia 
összetettségi fokát és a gyártási eljárás sorozatjellegét. 

Mindemellett azonban az adott termékkel szemben a megfelelő szigorral járnak el, mint ahogy azt rendelet 
előírja a terméknek az építmények biztonságában játszott szerepéhez mérten. 

(3) Ha a gyártott termék teljesítményállandóságának ellenőrzésére irányuló figyelemmel kísérési tevé
kenység közben a bejelentett szerv megállapítja, hogy az építési termék teljesítménye már nem ugyanaz, 
mint a terméktípus teljesítménye, felszólítja a gyártót a szükséges korrekciós intézkedések meghozatalára, és 
szükség esetén felfüggeszti vagy visszavonja a gyártónak kiadott tanúsítványt. 

(4) Ha nem hoznak korrekciós intézkedéseket, vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett szerv 
szükség szerint korlátozza, felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványokat. 

43. cikk ║ 

A bejelentett szervek tájékoztatási kötelezettsége 

(1) A bejelentett szervek a következőkről tájékoztatják a bejelentő hatóságot: 

a) a tanúsítványok bármilyen elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása; 

b) mindazon körülmények, amelyek a bejelentés hatályát vagy feltételeit érinthetik; 

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól kapott minden olyan kérés, amely a teljesítményállandóság értékelésével 
és/vagy ellenőrzésével kapcsolatban elvégzett tevékenységekre vonatkozó tájékoztatást érinti; 

d) kérésre azok a feladatok, amelyeket a teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési rendszereinek 
megfelelően harmadik félként láttak el a rájuk vonatkozó bejelentés hatálya szerint, valamint minden 
más elvégzett tevékenység, ideértve a határokon átnyúló tevékenységeket és a tevékenységek alvállalko
zásba adását is. 

(2) A bejelentett szervek a rendelet szerint bejelentett többi olyan szerv rendelkezésére bocsátják az 
értékelésekkel és/vagy ellenőrzésekkel kapcsolatos negatív és, kérésre, pozitív eredményekkel kapcsolatos 
releváns információkat, amelyek a teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési rendszereinek megfelelően 
harmadik félként hasonló feladatokat látnak el ugyanazokkal az építési termékekkel kapcsolatban. 

44. cikk ║ 

Tapasztalatcsere 

A Bizottság gondoskodik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti 
hatóságai közötti tapasztalatcsere megszervezéséről.
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45. cikk ║ 

A bejelentett szervek koordinálása 

A Bizottság biztosítja, hogy a 29. cikk szerint bejelentett szervek között a szükséges koordináció és együtt
működés – a bejelentett szervek mind ágazati szintű, mind ágazatokon átnyúló csoportjainak formájában – 
megvalósuljon és megfelelően működjön. 

A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervek – közvetlenül vagy kijelölt képviselők által – 
részt vesznek e csoportok munkájában. 

VIII. FEJEZET 

Piacfelügyelet és védintézkedési eljárások 

46. cikk ║ 

Nemzeti szintű eljárás a kockázatot jelentő építési termékek kezelésére 

(1) Ha valamelyik tagállam piacfelügyeleti hatóságai a 765/2008/EK rendelet 18. cikke alapján intézke
dést hoztak, illetve ha elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy az építési termék nem felel meg a 
bejelentett teljesítményeknek, és/vagy kockázatot jelent az emberek egészsége vagy biztonsága, illetve a 
közérdekek védelmének más, ebben a rendeletben szabályozott kérdései szempontjából, akkor az érintett 
termékkel kapcsolatban az ebben a rendeletben meghatározott összes követelményre kiterjedő értékelést 
végeznek. Az érintett gazdasági szereplők a szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatósá
gokkal. 

Ha az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a termék nem felel meg a rendeletben 
megállapított követelményeknek, haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szereplőt, hogy hozza meg 
az összes megfelelő korrekciós intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy a termék megfeleljen az említett 
követelményeknek, vagy – a kockázat jellegével arányosan, ahogyan előírják – vonja vissza a terméket a 
piacról vagy ésszerű időn belül hívja vissza azt. 

A piacfelügyeleti hatóságok tájékoztatják erről az érintett bejelentett szervet. 

A fent említett intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 19. cikke érvényes. 

(2) Ha a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a jogsértés nem korlátozódik a tagállam terüle
tére, tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedé
sekről, amelyek meghozatalára a gazdasági szereplőt felszólították. 

(3) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy a korrekciós intézkedéseket az összes olyan érintett építési 
termék tekintetében meghozzák, amelyeket a közösségi piacon hozzáférhetővé tett. 

(4) Ha az érintett gazdasági szereplő az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakon belül 
nem hoz megfelelő korrekciós intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő 
átmeneti intézkedést az építési termék nemzeti piaci hozzáférhetőségének megtiltása vagy korlátozása, illetve 
a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében. 

Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot. 

(5) A (4) bekezdésben említett tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a 
nem megfelelő építési termék azonosításához szükséges adatokat, az építési termék származási helyét, a 
felmerülő kockázat jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett 
gazdasági szereplő által képviselt álláspontot. A piacfelügyeleti hatóságok jelzik, hogy az előírások megsér
tése a következők egyike miatt következett-e be:
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a) a termék nem teljesíti az emberek egészségével és biztonságával vagy a közérdekek védelmének más, 
ebben a rendeletben szabályozott kérdéseivel kapcsolatos követelményeket; 

b) a harmonizált műszaki specifikációk vagy az egyéni műszaki dokumentáció hiányosságai. 

(6) Az eljárást kezdeményező tagállamtól eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a 
többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a kiegészítő információkról, amelyek az építési 
termék megfelelőségének hiányáról a rendelkezésükre áll, valamint – amennyiben nem értenek egyet a 
bejelentett nemzeti intézkedéssel – a kifogásaikról. 

(7) Amennyiben a (4) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon 
belül sem a tagállamok, sem a Bizottság nem emeltek kifogást az adott tagállam által az érintett építési 
termékkel kapcsolatban hozott átmeneti intézkedés ellen, az intézkedés megalapozottnak tekintendő. 

(8) A tagállamok biztosítják, hogy az érintett építési termék tekintetében meghozzák a megfelelő korlá
tozó intézkedéseket, mint például a termék haladéktalan kivonását az adott tagállam piacáról. 

47. cikk ║ 

Közösségi védintézkedési eljárás 

(1) Amennyiben a 46. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott eljárás befejezését követően kifogást 
emelnek egy tagállam valamelyik nemzeti intézkedése ellen, illetve ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
nemzeti intézkedés ellentétes a közösségi jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a 
tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel/szereplőkkel, és megkezdi a nemzeti intézkedés értékelését. 
Az értékelés eredményei alapján határozatot hoz arról, hogy az intézkedés indokolt-e. 

A bizottsági határozat címzettje valamennyi tagállam; meghozataláról a Bizottság haladéktalanul értesíti őket 
és a megfelelő gazdasági szereplőt/szereplőket. 

(2) Ha a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik meg, valamennyi tagállam megteszi a szükséges intéz
kedéseket annak érdekében, hogy a nem megfelelő építési terméket kivonják a piacaikról. A tagállamok 
tájékoztatják erről a Bizottságot. Ha a nemzeti intézkedést megalapozatlannak ítélik, az érintett tagállam 
visszavonja az intézkedést. 

(3) Ha a nemzeti intézkedést megalapozottnak ítélik meg, és a termék megfelelőségének hiánya a 46. cikk 
(5) bekezdésének b) pontjában említett harmonizált szabványok hiányosságaiból ered, akkor a Bizottság 
tájékoztatja a megfelelő európai szabványügyi testületet/testületeket, és a 98/34/EK irányelv 5. cikk (1) 
bekezdése alapján létrehozott állandó bizottság elé terjeszti az ügyet. Az állandó bizottság konzultációt folytat 
a megfelelő európai szabványügyi testülettel, és haladéktalanul véleményt nyilvánít. 

Ha a nemzeti intézkedést megalapozottnak tekintik, és az építési termék megfelelőségének hiánya az európai 
értékelési dokumentum vagy a 46. cikk (5) bekezdésének b) pontjában említett egyéni műszaki dokumen
táció hiányosságaiból ered, a Bizottság elfogadja a megfelelő intézkedéseket. 

48. cikk ║ 

Az előírásoknak megfelelő építési termékek, amelyek mégis biztonsági és egészségi kockázatot jelentenek 

(1) Amennyiben egy tagállam a 46. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, 
hogy egy ennek a rendeletnek megfelelő építési termék mégis kockázatot jelent az emberek egészségének 
vagy biztonságának, illetve a közérdek védelmének más szempontjából, akkor felszólítja az érintett gazda
sági szereplőt a megfelelő intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a szóban forgó építési termék 
forgalomba hozatalakor már ne jelentsen kockázatot, illetve hogy – a kockázat jellegével arányosan, ahogyan 
a tagállam előírja – vonja vissza a terméket a piacról, vagy ésszerű időn belül hívja vissza azt.
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(2) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy a korrekciós intézkedéseket az összes olyan érintett építési 
termék tekintetében meghozzák, amelyeket a közösségi piacon hozzáférhetővé tett. 

(3) A tagállam haladéktalanul tájékoztatja erről a Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban 
megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő építési termék azonosításához 
szükséges adatokat, a termék származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, a meghozott 
nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát. 

(4) A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel/ 
szereplőkkel, és megkezdi a nemzeti intézkedés értékelését. Az értékelés eredményei alapján határozatot hoz, 
amelyben megadja, hogy az intézkedés indokolt-e, és szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot. 

(5) A bizottsági határozat címzettje valamennyi tagállam; meghozataláról a Bizottság haladéktalanul 
értesíti őket és a megfelelő gazdasági szereplőt/szereplőket. 

49. cikk ║ 

Az előírások formai megsértése 

(1) Ha egy tagállam a következő megállapítások egyikére jut, akkor – a 46. cikk sérelme nélkül – 
felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy vessen véget az előírások említett megsértésének: 

a) a CE-jelölést a 8. vagy 17. cikket megsértve helyezték el; 

b) nem helyeztek el CE-jelölést, holott a 7. cikk (1) bekezdése előírja; 

c) nem állítottak ki teljesítménynyilatkozatot, holott a 4. cikk előírja; 

d) a teljesítménynyilatkozatot nem a 4., 5. és 6. cikk szerint állították ki; 

e) a műszaki dokumentáció nem hozzáférhető vagy nem teljes. 

(2) Ha továbbra is megsértik az előírásokat az (1) bekezdésben említett módon, a tagállam minden 
megfelelő intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy az építési termék piaci hozzáférhetőségét korlá
tozza vagy megtiltsa, illetve visszahívja vagy visszavonja a terméket a piacról. 

IX. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

50. cikk ║ 

A mellékletek módosítása 

(1) A Bizottság az I–VI. mellékletet módosíthatja. 

(2) Ezeket az intézkedéseket, amelyek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására 
irányulnak, az 51. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban fogadják el. 

51. cikk ║ 

A bizottság 

(1) A Bizottság munkáját az építésügyi állandó bizottság nevű bizottság segíti. 

(2) Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekez
dését és 7. cikkét kell alkalmazni, a 8. cikk rendelkezéseire is figyelemmel.
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(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben említett bizottság tagjai függetlenek legyenek az 
építési termékek megfelelési értékelésében részt vevő felektől. 

52. cikk ║ 

Hatályon kívül helyezés 

(1) A 89/106/EGK irányelv hatályát veszti. 

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozást az e rendeletre történő hivatkozásként kell 
értelmezni. 

53. cikk ║ 

Átmeneti rendelkezések 

(1) A 2011. július 1. előtt a 89/106/EGK irányelv szerint forgalomba helyezett építési termékek ennek a 
rendeletnek megfelelőnek tekintendők. 

(2) A gyártók és importőrök 2011. július 1. előtt a 89/106/EGK irányelv szerint kiadott megfelelőségi 
tanúsítvány vagy megfelelőségi nyilatkozat alapján tehetnek teljesítménynyilatkozatot. 

(3) Azokat az európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásokat, amelyeket 2011. július 1. előtt a 
89/106/EGK irányelv 11. cikkének megfelelően tettek közzé, valamint az építési termékek értékelési 
eljárásainak közös értelmezését, amelyet az európai műszaki értékelést végző szerv a 89/106/EGK 
irányelv 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően 2011. július 1. előtt fogadott el, európai értékelési doku
mentumként lehet használni. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy megfelelő műszaki és tudományos 
szakértői vizsgálati szintet értek el az európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatások vonatko
zásában, akkor megbízást ad az európai szabványügyi szerveknek harmonizált szabvány kidolgozására, 
ezen iránymutatások alapján, a 20. cikk (4) bekezdésével összhangban. 

(4) Azokat az európai műszaki engedélyeket, amelyeket 2011. július 1. előtt a 89/106/EGK irányelv 
9. cikkének megfelelően adtak ki, a gyártók és importőrök az engedélyek érvényességi ideje alatt európai 
műszaki értékelésként használhatják. 

54. cikk ║ 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. 

A 3–21., 26., 27., 28., a 46–50., 52. és 53. cikkek, valamint az I., II., III. és VI. mellékletek azonban csak 
2011. július 1-jétől alkalmazandók. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt ║, 

az Európai Parlament részérőla 

az elnök 

Tanács részéről 

az elnök
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I. MELLÉKLET 

Az építményekre vonatkozó alapvető követelmények 

Az építményeknek mind egészükben, mind különálló részeikben meg kell felelniük a rendeltetésük szerinti használatnak, 
figyelembe véve az építmények teljes életciklusa során érintett személyek egészségvédelmét és biztonságát. 

Az építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek szokásos karbantartás mellett gazdaságilag ésszerű élettartamon 
át teljesülniük kell. 

1. MECHANIKAI SZILÁRDSÁG ÉS ÁLLÉKONYSÁG 

Az építményeket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a lehetséges terhelések, amelyeknek az építés és használat során 
ki vannak téve, ne eredményezzék a következő jelenségek egyikét sem: 

a) az egész építmény vagy egy részének összeomlása; 

b) megengedhetetlen mértékű, nagyobb elváltozások; 

c) az építmény más részeinek, illetve berendezéseinek vagy felszereléseinek sérülése a teherhordó épületszerkezetben 
bekövetkezett nagyobb elváltozás nyomán; 

d) a kiváltó okhoz képest túlzott méreteket öltő károsodás. 

2. TŰZVÉDELEM 

Az építményeket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy tűz esetén: 

a) a szerkezet megőrizze teherbíró képességét egy bizonyos ideig; 

b) az építményben a tűz és füst keletkezése és terjedése csak korlátozottan legyen lehetséges; 

c) a tűz szomszédos építményekre való átterjedése csak korlátozottan legyen lehetséges; 

d) a mentést végzők biztonsága figyelembe legyen véve. 

3. HIGIÉNIA, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

Az építményeket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy teljes életciklusok alatt ne jelentsenek veszélyt sem a 
munkavállalók, sem a lakók, sem a szomszédok higiéniájára, egészségére vagy biztonságára, és teljes élettartamuk alatt, 
építésük, használatuk és lebontásuk közben ne gyakoroljanak túlzott hatást sem a környezet minőségére, sem az éghaj
latra a következők által: 

a) mérges gázok kibocsátása; 

b) veszélyes anyagok, illékony szerves vegyületek, üvegházhatású gázok vagy veszélyes részecskék kibocsátása a beltéri 
vagy kültéri levegőbe; 

c) veszélyes sugarak kibocsátása; 

d) veszélyes anyagok kibocsátása az ivó-, talaj- vagy tengervízbe vagy a talajba; 

e) nem szakszerű szennyvízelvezetés, füstgáz-kibocsátás, a szilárd vagy folyékony hulladék nem szakszerű ártalmatlaní
tása; 

f) nedvesség az építmények egyes részeiben vagy az építmények belső felületein. 

4. BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT 

Az építményeket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy használatuk vagy üzemelésük során ne álljon fenn elfogad
hatatlan baleseti kockázat, mint például megcsúszás, lezuhanás, ütközés, égés, áramütés és robbanás miatti sérülések.
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5. ZAJVÉDELEM 

Az építményeket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy az ott lakók vagy a közelben tartózkodó személyek által észlelt 
zajszint ne legyen káros hatással egészségükre, és lehetővé tegye megfelelő körülmények között éjszakai nyugalmukat, 
pihenésüket, valamint munkájukat. 

6. ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS HŐSZIGETELÉS 

Az építményeket, valamint fűtő-, hűtő-, világító- és szellőzőberendezéseiket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a 
felhasznált energiaköltségek a létesítmény helyszínének éghajlati adottságaihoz és az ott lakók hőigényéhez mérten 
alacsonyak maradjanak. Az építési termékeknek energiahatékonyaknak is kell lenniük; életciklusuk során a lehető 
legkevesebb energiát szabad csak felhasználniuk. 

7. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA 

Az építményeket úgy kell megtervezni, kivitelezni és lebontani, hogy a természeti erőforrások fenntartható használata és a 
legalább a következők biztosítottak legyenek: 

a) az építmények, a felhasznált anyagok és részek bontás után újrahasznosíthatók; 

b) az építmények tartósak; 

c) az építményekben környezetbarát nyersanyagokat és másodlagos nyersanyagokat használnak.
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II. MELLÉKLET 

Eljárás az európai értékelési dokumentum elfogadására és az európai műszaki értékelés kiadására harmonizált szabványok 
által nem, vagy nem teljes mértékben szabályozott építőipari termékek számára 

1. A műszaki értékelést végző szerv (Technical Assessment Body _ TAB) elvégzi az értékelést, és kiadja az európai 
műszaki értékelést (European Technical Assessment – ETA) abban a termékkörben, amely tekintetében kijelölték. 

E melléklet gyártókra vonatkozó rendelkezései az importőrökre is alkalmazandók. 

2. Az európai értékelési dokumentumokat (European Assessment Document – EAD) a 2.1–2.11 pontok szerint kell 
kidolgozni és elfogadni. 

2.1. A kiválasztott célpiac műszaki értékelést végző szervével egyeztetve az illetékes műszaki értékelést végző szerv 
elvégzi az értékelést a második szerződés rendelkezései és a munkaprogram-tervezet alapján, kiadja a megfelelő 
európai műszaki értékelést, és továbbítja azt a Bizottságnak és a többi műszaki értékelést végző szervnek, 
amelyeket ugyanabban a termékkörben az V. melléklet 1. táblázata szerint kineveztek. 

2.2. Az a műszaki értékelést végző szerv (TAB), amelyhez egy építési termék vonatkozásában európai műszaki értéke
lésre (ETA) irányuló kérelmet nyújtottak be (a továbbiakban: műszaki értékelést végző felelős szerv), a követke
zőkről tájékoztatja a műszaki értékelést végző szervek 25. cikk (1) bekezdésében említett szervezetét és a Bizott
ságot: a kérelem tartalma, annak a teljesítményállandóság értékeléséről és ellenőrzéséről szóló bizottsági hatá
rozatnak a hivatkozása, amelyet a műszaki értékelést végző szerv a termék vonatkozásában alkalmazni kíván, 
illetve adott esetben az ilyen bizottsági határozat hiánya. 

2.3. A műszaki értékelést végző többi szervvel egyeztetve az illetékes műszaki értékelést végző szerv elvégzi az 
értékelést a második szerződés rendelkezései és a munkaprogram-tervezet alapján, kiadja a megfelelő európai 
műszaki értékelést, és továbbítja azt a Bizottságnak és a többi műszaki értékelést végző szervnek, amelyeket 
ugyanabban a termékkörben az V. melléklet 1. táblázata szerint kijelöltek. 

2.4. A műszaki értékelést végző felelős szerv a gyártóval együttműködve megszerzi a termékre és a termék rendeltetése 
szerinti használatára vonatkozó releváns információkat. A műszaki értékelést végző felelős szerv tájékoztatja a 
gyártót arról, ha a terméket egészben vagy részben más harmonizált műszaki specifikáció szabályozza. A műszaki 
értékelést végző felelős szerv megírja a gyártóval kötendő első szerződés tervezetét, amelyben meghatározza a 
munkaprogram kidolgozásának feltételeit. 

2.5. Az első szerződés megkötését követő egy hónapon belül a gyártó a műszaki értékelést végző felelős szervnek egy 
műszaki dossziét nyújt be, amely a termék és rendeltetése szerinti használatának leírását, valamint az alkalmazandó 
üzemi gyártásellenőrzésről szóló részletes adatokat tartalmazza. 

2.6. A műszaki dosszié kézhezvételét követő egy hónapon belül a műszaki értékelést végző felelős szerv elkészíti és 
elküldi a gyártónak a második szerződés és a munkaprogram tervezetét, amely részletes adatokat tartalmaz az 
összes szempontról és valamennyi olyan intézkedésről, amelyeket meghozni kíván a termék teljesítményének a fő 
termékjellemzők és a termék rendeltetésének vonatkozásában történő értékelése céljából. A munkaprogram vázlata 
legalább a következő részeket magában foglalja: 

a) 1. rész: az értékelési program, amelyben szerepelnek a vizsgálati módszerek, a számítási módszerek, a leíró 
módszerek, paraméterek és más eszközök, ideértve azokat az értékelési kritériumokat is, amelyeket alkalmasnak 
tartanak a termék beazonosítására és a termék teljesítményének a fő termékjellemzők és a termék rendelteté
sének vonatkozásában történő értékelésére, valamint a releváns fő jellemzőkre vonatkozó tartóssági szempon
tokat is; 

b) 2. rész: annak az üzemnek az alapvizsgálatához kapcsolódó tevékenységek, amelyben a kérelem tárgyát képező 
terméket előállítják; 

c) 3. rész: a vizsgálatok végzésének helyei; 

d) 4. rész: a várható átfutási idő és költségek. 

2.7. Miután a műszaki értékelést végző felelős szerv és a gyártó megkötötték a második szerződést, amely a közösen 
megállapított munkaprogramot is magában foglalja, a műszaki értékelést végző felelős szerv elküldi a munka
program első részét és a műszaki dossziénak a termék leírására és rendeltetésére vonatkozó részét a többi, az V. 
melléklet 1. táblázatában említett építési termékkörök közül ugyanazzal a termékkörrel kapcsolatban kijelölt műszaki 
értékelést végző szervnek.
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A gyártó kérheti, hogy a fent említett munkacsoport hallgasson meg egy általa kiválasztott független tudomá
nyos szakértőt, kiegészítve ezáltal a műszaki értékelést végző szervek rendelkezésére bocsátott információkat. A 
munkacsoport köteles eleget tenni e kérésnek. 

Azt követően, hogy valamennyi műszaki értékelést végző szerv megkapta ezeket a dokumentumokat a műszaki 
értékelést végző felelős szervtől, a munkacsoport a munkaprogram első része és a csoport tagjainak idevágó és 
indokolt műszaki észrevételei alapján elkészíti az európai értékelési dokumentum (EAD) tervezetét, amely kitér a 
vizsgálati módszerekre és a teljesítményértékelés kritériumaira a releváns fő jellemzők vonatkozásában. 

2.8. A műszaki értékelést végző felelős szerv ezt követően valamennyi műszaki értékelést végző szervnek elküldi az 
európai értékelési dokumentum (EAD) tervezetét és a műszaki dosszié megfelelő részét, amely tartalmazza a termék 
és a termék rendeltetése szerinti használatának leírását. 

A műszaki értékelést végző többi szerv két héten belül közöl a műszaki értékelést végző felelős szervvel a nemzeti 
építőipari előírásokról szóló minden releváns információt, valamint a termékre és a termék rendeletetés szerinti 
használatára vonatkozó egyéb jogi vagy adminisztratív rendelkezést, értelemszerűen. A műszaki értékelést végző 
felelős szerv tájékoztatja a munkacsoport tagjait és a gyártót ezen adatközlések tartalmáról. 

2.9. A műszaki értékelést végző szerv a munkacsoporttal folytatott konzultációt követően felveszi ezeket az adatköz
léseket az európai értékelési dokumentum (EAD) tervezetébe, amelyet megküld a műszaki értékelést végző szerv 
25. cikk (1) bekezdésében említett szervezetének. Miután a gyártó, akinek egy hete van reagálni a dokumentumra, 
megkapta az európai értékelési dokumentum (EAD) tervezetének végleges verzióját, a műszaki értékelést végző 
szervek szervezete legalább egy, a gyártó által megnevezett szakmai szervezettel (amennyiben a gyártó erre 
vonatkozó kérést fogalmaz meg) folytatott konzultációt követően ideiglenes formában elfogadja az európai érté
kelési dokumentumot (EAD). A műszaki értékelést végző szervek szervezete az elfogadott ideiglenes európai 
értékelési dokumentum (EAD) egy példányát elküldi a gyártónak és a Bizottságnak. Ha a Bizottság a dokumentum 
kézhezvételét követő tizenöt munkanapon belül közli az ideiglenes európai értékelési dokumentumhoz (EAD) 
fűződő észrevételeit a műszaki értékelést végző szervek szervezetével, a műszaki értékelést végző szervek szervezete 
ennek megfelelően módosítja a dokumentumot. Az említett időszak elteltével a műszaki értékelést végző felelős 
szerv megkezdi az értékelés elvégzésének előkészületeit. 

2.10. A műszaki értékelést végző felelős szerv az elfogadott ideiglenes európai értékelési dokumentum (EAD) rendelke
zései szerint végzi az értékelést, és adja ki ezt követően a megfelelő európai műszaki értékelést (ETA). 

2.11. Amint kiadták az első európai műszaki értékelést (ETA) a műszaki értékelést végző felelős szerv által elfogadott 
ideiglenes európai értékelési dokumentum (EAD) alapján, a műszaki értékelést végző szervek szervezete a műszaki 
értékelést végző felelős szerv javaslata alapján szükség esetén kiigazítja ezt az európai értékelési dokumentumot 
(EAD). Ezután a műszaki értékelést végző szervek szervezete elfogadja a végleges európai értékelési dokumentumot 
(EAD), és elküldi a Bizottságnak. A Bizottság a végleges európai értékelési dokumentumra való hivatkozást az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi. 

3. Miután közzétették a végleges európai értékelési dokumentum (EAD) hivatkozását az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, az európai műszaki értékelés (ETA) valamennyi ezt követő kérelem alapján folytatott előkészületeit – 
amely kérelmek rendeltetésük vonatkozásában hasonló fő jellemzőkkel rendelkező építési termékeket érintenek, 
mint az első kérelem – e végleges európai értékelési dokumentum (EAD) szerint kell elvégezni. 

4. A Bizottság egy képviselője megfigyelőként a 2.7 pontban említett munkacsoport valamennyi értekezletén részt 
vehet. 

5. Ha a műszaki értékelést végző összes szerv és a gyártó nem jutottak megegyezésre európai értékelési dokumen
tumról (EAD), a műszaki értékelést végző felelős szerv a Bizottság elé terjeszti ezt az ügyet megfelelő megoldás 
céljából.
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III. MELLÉKLET 

▐ 

1. ............................................... sz. (a termék egyedi azonosító kódja) 

2. A gyártó (meghatalmazott képviselőjének) neve vagy azonosító jelzése és címe: 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

3. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős: 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

4. A termék azonosítása (a nyomonkövethetőség céljából) és a tervezett generikus felhasználás megnevezése: 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

5. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pont alatt bejelentett teljesítményeknek. 

6. ............................................................................................................................ (a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, száma) 

.................................................................................................................................................................-t (a beavatkozás leírása) végzett, 

a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére használt ........................................... számú rendszer alapján, 

és a következő tanúsítványt adta ki (a termék megfelelőségi tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi 
tanúsítványa, szükség esetén vizsgálati jelentések): 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

7. Teljesítménynyilatkozat (felsorolás, szintek és osztályok, valamint hivatkozás arra a vonatkozó harmonizált műszaki 
specifikációra/egyéni műszaki dokumentációra, amelyet a teljesítménynek a bejelentett fő jellemzők viszonylatában 
történt értékelésekor használtak) 

A nyilatkozatban megadott fő jellemző 
megnevezése 

A nyilatkozatban megadott fő jellemző 
teljesítményszintje vagy -osztálya 

A harmonizált műszaki specifikáció/egyéni 
műszaki dokumentáció 

hivatkozása 

által / nevében aláírva. ....................................................................................................................... 

.................................................................................... 
(a kiállítás helye és ideje) 

.................................................................................... 
(név, beosztás) (aláírás)
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IV. MELLÉKLET 

A teljesítménynyilatkozatban bejelentendő veszélyes anyagok 

1. Különös aggodalomra okot adó anyagok 

a) a REACH-rendelet (a vegyianyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), 
valamint az Európai Vegyianyag Ügynökség létrehozásáról szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) jelöltlistáján szereplő anyagok; 

b) a REACH-rendelet (1907/2006/EK rendelet) szerinti perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) anyagok; 

c) a REACH-rendelet (1907/2006/EK rendelet) szerinti nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) 
anyagok; 

d) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) szerint az 1. vagy 2. kate
góriába tartozó rákkeltő, mutagén és mérgező anyagok. 

2. Meghatározott besorolású anyagok 

Olyan anyagok, amelyek teljesítik a 67/548/EGK irányelv besorolási kritériumait a következő kategóriákban: 

a) rákkeltő, mutagén és mérgező a 3. kategóriában; 

b) krónikus toxicitású anyagok (R48); 

c) környezetre veszélyes anyagok potenciális hosszú távú hatással (R50-53); 

d) ózonlebontó anyagok (R59); 

e) belélegezve szenzibilitást okozó anyagok (R42); 

f) bőrrel érintkezve szenzibilitást okozó anyagok (R43). 

3. Elsőbbségi veszélyes anyagok 

A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) (vízről szóló keretirányelv) X. mellékletében felsorolt elsőbbségi veszélyes anyagok.
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V. MELLÉKLET 

Termékkörök és a műszaki értékelést végző szervekre vonatkozó követelmények 

1. táblázat: Termékkörök 

A 
termékk
ör kódja 

Termékkör Építési termékcsaládok 

A MÉLYÉPÍTÉS Geotextíliák és kapcsolódó termékek – forgalmi kellékek – padlóburko
latok, kövezetek és útburkolatok – adalékanyagok – útépítő termékek – 
emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tankok és segéd
anyagok – padlóágyazatok (ideértve a szabadon felfekvő födémlemezeket 
is), utak és egyéb közlekedési területek – nagyon vékony aszfaltbeton 
rétegek – szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékek – kőomlás ellen 
védelmet nyújtó termékegyüttesek – folyékony hídpálya-szigetelő termék
együttesek – közúti hidak pályadilatációs szerkezetei 

B ELŐREGYÁRTOTT ÉPÜLETELEMEK, 
EGÉSZBEN VAGY RÉSZEKBEN 

Előregyártott favázas és gerenda épületszerkezetek – hűtőház külső burko
lására és építésére szolgáló termékegyüttesek – előregyártott épületelemek 
– betonvázas épületszerkezetek – fémvázas épületszerkezetek 

C TEHERHORDÓ ANYAGOK ÉS ALKO
TÓRÉSZEK 

Szerkezeti faanyagok és segédanyagaik – cement, építési mész és egyéb 
hidraulikus kötőanyagok – betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél 
– fémből készült szerkezeti anyagok és segédanyagok – betonnal, vakoló 
és falazó habarccsal kapcsolatos termékek – szerkezeti teherhordó elemek 
– előregyártott betontermékek – előregyártott lépcsőrendszerek – könnyű, 
összetett, faalapú gerendák és oszlopok – feszített szerkezetekhez alkalma
zott utófeszítő rendszerek – horgonycsavarok 

D TETŐZET ÉS ÉPÜLETBURKOLAT Függönyfalrendszerek – tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és 
segédtermékek – síküveg-, profilüveg- és üvegtéglatermékek – kül- és 
beltéri ajtók és ablakok, tetőnyílások és tető-felülvilágítók – folyékony 
tető-vízszigetelő termékegyüttesek – külső falak burkolására szolgáló 
termékegyüttesek – szerkezetlezáró üvegezési rendszerek – mechanikusan 
rögzített, hajlékony tető-vízszigetelő lemezekből álló termékegyüttesek – 
önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetek – előregyártott, faalapú, feszített 
teherhordó táblák és önhordó, könnyűszerkezetű, összetett elemek 

E BELTÉRI/KÜLTÉRI ÉPÜLET-ALKOTÓ
RÉSZEK/TERMÉKEGYÜTTESEK 

Szaniteráruk – faalapú elemek – falazat és ezzel kapcsolatos termékek – 
belsőfal, külsőfal- és mennyezetburkolatok – gipsztermékek – belső válasz
falrendszerek – vizes helyiségek vízzáró padló- és falburkolására szolgáló 
termékegyüttesek – szigetelőanyagból és/vagy betonból álló, üreges blok
kokból vagy panelekből készült, nem teherhordó bennmaradó zsaluzati 
rendszerek 

F FŰTÉS/SZELLŐZÉS/SZIGETELÉS Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek – légfűtő berendezések – 
hőszigetelő anyagok – összetett külső hőszigetelésre szolgáló termékegyüt
tesek – fordított tető szigetelésére szolgáló termékegyüttesek – előregyár
tott, hőszigetelt, külső falburkoló elemek 

G RÖGZÍTÉSEK/TÖMÍTÉSEK/RAGASZ
TÓANYAGOK 

Építőipari ragasztóanyagok – szerkezeti illesztéseknél használt csapok/ 
összekötőelemek – háromdimenziós szeglemezek – horgonycsavarok/ 
csavarok – rozsdamentes acél fallemezek – üreges burkolatok – külső 
falburkolat és lapos- és nyeregtető rögzítésére szolgáló rögzítők – betonból 
készült szendvicselemek összekötőeleme – lég- és vízmentes tömítőelemek 
a falon és a padlón keresztüli csőátvezetések számára – tömítőkészletek, 
-profilok és -szalagok – hézagtömítő masszák – rugalmasan függesztett 
rögzítőelemek – vonórudak – pontrögzítők – felületimpregnáló anyagok és 
bevonatok – tetők, falak és belső alkalmazások szintkiegyenlítő rögzítőe
lemei – vízszigetelő termékek/kezelések
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A 
termékk
ör kódja 

Termékkör Építési termékcsaládok 

H TŰZVÉDELMI ÉS KAPCSOLÓDÓ 
TERMÉKEK 

Tűzjelző- és -érzékelő rendszerek, rögzített tűzoltó készülékek, tűz- és 
füstérzékelő és robbanáselfojtó termékek – tűzgátló, tűzterjedést gátló és 
tűzvédelmi termékek 

I ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK Az elektromos berendezésekkel kapcsolatos összes építési termék. 

J GÁZBERENDEZÉSEK A gázberendezésekkel kapcsolatos összes építési termék. 

K VÍZELLÁTÁS ÉS SZENNYVÍZELVE
ZETÉS 

Részlegesen mechanikus működésű bűzelzáróval ellátott termékegyüttes, 
amelyet bűzelzáró nélküli víznyelőbe szerelnek be – fedélből és multifunk
cionális műanyag gyűrűkből álló termékegyüttes az ellenőrzőakna lefedé
sére – hideg- és melegvizes csőrendszerek, ivóvízre is – csatornák vagy 
lefolyók nyomás nélküli vagy nyomás alatt álló csőrendszerei – gravitációs 
és nyomás alatti csatorna- vagy lefolyóvezetékek rugalmas összekapcsolása 
– komposztvécé 

2. táblázat: A műszaki értékelést végző szervekre vonatkozó követelmények 

Képesség A képesség leírása Követelmény 

1. Kockázatelemzés Az innovatív építési termékek haszná
latából fakadó lehetséges kockázatok 
és előnyök beazonosítása, az építmé
nyekbe történő beépítésükkor gyako
rolt teljesítményüket illető megalapo
zott/biztos műszaki információ 
hiányában. 

A műszaki értékelést végző szervek függetlenek az érin
tett felektől és minden különérdektől. 

Ezenkívül a műszaki értékelést végző szervek olyan 
személyzettel rendelkeznek, amelyre az alábbiak 
jellemzők: 

a) objektivitás és megbízható műszaki ítélőkészség; 

b) a tagállamokban hatályban levő jogszabályi 
előírások és egyéb követelmények pontos ismerete 
azokban a termékkörökben, amelyek tekintetében a 
szerveket kijelölik; 

c) az építési gyakorlat általános ismerete, valamint 
alapos műszaki tudás azokban a termékkörökben, 
amelyek tekintetében a szerveket kijelölik; 

d) az építési folyamattal járó egyes kockázatok és a 
folyamat műszaki szempontjainak pontos ismerete; 

e) a meglevő harmonizált szabványok és vizsgálati 
módszerek pontos ismerete azokban a termékkö
rökben, amelyek tekintetében a szerveket kijelölik; 

f) megfelelő nyelvi ismeretek. 

2. Műszaki kritériumok megál
lapítása 

A kockázatelemzés eredményének 
műszaki kritériumokba történő „lefor
dítása”, amelyekkel az építési termékek 
viselkedését és teljesítményét az alkal
mazandó nemzeti előírások teljesítése 
szempontjából értékelni lehet; 

az építés folyamatában az építési 
termékek potenciális felhasználóiként 
részt vevő szereplők (gyártók, 
tervezők, építési vállalkozók, szerelők) 
számára szükséges műszaki informá
ciók ismerete. 

3. Értékelési módszerek megál
lapítása 

A megfelelő (vizsgálati vagy számítási) 
módszerek megtervezése és validálása 
az építési termékek fő jellemzőinek 
teljesítményértékelése céljából, a tech
nika állásának figyelembevételével. 

4. Az egyéni üzemi gyártáselle
nőrzés meghatározása 

Az egyes termékek gyártási eljárásának 
megértése és értékelése a megfelelő 
intézkedések beazonosítása végett, 
amelyekkel az adott gyártási eljárásban 
biztosítani lehet a termékállandóságot. 

A műszaki értékelést végző szervek személyzete megfe
lelő ismeretekkel rendelkezik a gyártási eljárás és a 
termékjellemzők közötti összefüggésről az üzemi gyár
tásellenőrzés szempontjából.
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Képesség A képesség leírása Követelmény 

5. A termék értékelése Az építési termékek fő jellemzői telje
sítményének értékelése harmonizált 
kritériumok és harmonizált módszerek 
segítségével. 

Az 1., 2. és 3. pontban felsorolt követelmények mellett 
a műszaki értékelést végző szervek hozzáférnek az 
építési termékek fő jellemzőinek teljesítményértékelé
séhez szükséges eszközökhöz és felszerelésekhez 
azokban a termékkörökben, amelyek tekintetében a 
szerveket kijelölik; 

6. Általános ügyvitel A következetesség, megbízhatóság, 
objektivitás és nyomonkövethetőség 
biztosítása a megfelelő ügyviteli 
módszerek folyamatos alkalmazása 
által 

A műszaki értékelést végző szervek az alábbiakkal 
rendelkeznek: 

a) a helyes hivatali magatartás igazolt követése; 

b) a műszaki értékelést végző szerven belül és vala
mennyi partnerével szemben az érzékeny infor
máció bizalmas kezelését biztosító stratégia az 
idetartozó eljárásokkal együtt; 

c) valamennyi releváns dokumentum iktatását, 
nyomonkövethetőségét, megőrzését és archiválását 
lehetővé tevő dokumentum-ellenőrzési rendszer; 

d) a megfelelő ügyviteli módszereknek való megfelelés 
rendszeres figyelemmel kíséréséhez szükséges belső 
ellenőrzésre és a vezetőség által végzett felülvizs
gálatra irányuló mechanizmusok; 

e) eljárás a fellebbezések és panaszok objektív kezelé
sére.
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VI. MELLÉKLET 

A teljesítményállandóság értékelése és ellenőrzése 

1. A TELJESÍTMÉNYÁLLANDÓSÁG ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZEREK 

1.1. 1+ rendszer: A gyártó által kiadott teljesítménynyilatkozat a termék fő jellemzőinek tekintetében a következők 
szerint: 

a) a gyártó végzi: 

i. az üzemi gyártásellenőrzést; 

ii. a gyárban vett minták további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv szerint; 

b) a bejelentett szerv a termék megfelelőségi tanúsítványát a következők alapján adja ki: 

i. a terméktípus meghatározása típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek 
vagy a termék leíró dokumentációja alapján; 

ii. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata; 

iii. az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése; 

iv. a gyárban vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata. 

1.2. 1. rendszer: A gyártó által kiadott teljesítménynyilatkozat a termék fő jellemzőinek tekintetében a következők 
szerint: 

a) a gyártó végzi: 

i. az üzemi gyártásellenőrzést; 

ii. a gyárban vett minták további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv szerint; 

b) a bejelentett szerv a termék megfelelőségi tanúsítványát a következők alapján adja ki: 

i. a terméktípus meghatározása típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek 
vagy a termék leíró dokumentációja alapján; 

ii. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata; 

iii. az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése. 

1.3. 2+ rendszer: A gyártó által kiadott teljesítménynyilatkozat a termék fő jellemzőinek tekintetében a következők 
szerint: 

a) a gyártó végzi: 

i. a terméktípus meghatározását típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek 
vagy a termék leíró dokumentációja alapján; 

ii. az üzemi gyártásellenőrzést; 

iii. a gyárban vett minták további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv szerint;
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b) a bejelentett szerv az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát a következők alapján adja ki: 

i. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata; 

ii. az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése. 

1.4. 3. rendszer: A gyártó által kiadott teljesítménynyilatkozat a termék fő jellemzőinek tekintetében a következők 
szerint: 

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést; 

b) a bejelentett szerv végzi a terméktípus meghatározását típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, 
táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján; 

1.5. 4. rendszer: A gyártó által kiadott teljesítménynyilatkozat a termék fő jellemzőinek tekintetében a következők 
szerint: 

a) a gyártó végzi: 

i. a terméktípus meghatározását típusvizsgálat, típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró 
dokumentációja alapján; 

ii. az üzemi gyártásellenőrzést; 

b) a bejelentett szervnek nincsenek feladatai. 

2. A TELJESÍTMÉNYÁLLANDÓSÁG ÉRTÉKELÉSÉBE ÉS ELLENŐRZÉSÉBE BEVONT SZERVEK 

Tekintettel az építési termék értékelésébe és ellenőrzésébe bevont bejelentett szervek funkciójára, különbséget kell 
tenni a következők között: 

(1) tanúsító szerv: olyan állami vagy nem állami bejelentett szerv, amely rendelkezik a kellő szakértelemmel és 
felelősséggel a tanúsítás megadott szabályok és eljárások szerinti elvégzéséhez; 

(2) ellenőrző szerv: olyan bejelentett szerv, amely felépítése, személyzete, szakmai hozzáértése és feddhetetlensége 
révén alkalmas a következő feladatok meghatározott kritériumok szerinti elvégzésére: a gyártók minőség-ellen 
őrzési intézkedéseinek értékelése, elfogadhatóvá nyilvánítása és későbbi ellenőrzése, a termékeknek a gyárban 
történő kiválasztása és értékelése meghatározott kritériumok szerint; 

(3) vizsgálati laboratórium: olyan bejelentett laboratórium, amely az építési termékek jellemzőit vagy teljesítményét 
méri, vizsgálja, teszteli, kalibrálja vagy más módon határozza meg.
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