Építési termékekről szóló rendeletre vonatkozó
útmutató
és annak
Wienerberger általi teljesítése

1.0 változat

Bécs, 2013. július

1. Általános
Az Európai Bizottság 2011 márciusában rendeletet adott ki az építési termékek forgalmazásáról,
amelynek a tartalma 2013.07.01-én teljes terjedelemben életbe lépett.
Miért van szükség építési termékekről szóló rendeletre:
1.1. Biztosítani kell, hogy az EU-ban épített új épületek teljesítik az építményekkel szemben
támasztott alapkövetelményeket:
1.1.1. Mechanikus szilárdság és biztonság
1.1.2. Tűzvédelem
1.1.3. Higiénia, egészség és környezetvédelem
1.1.4. Biztonság és megközelíthetőség a használat során
1.1.5. Hangszigetelés
1.1.6. Energiatakarékosság és hőhatás elleni védelem
1.1.7. A természetes erőforrások tartós használata
A fenti cél elérése érdekében a felhasznált építőanyagoknak is meg kell felelniük ezen
feltételeknek.
1.2. Olyan közös Európai Piac létrehozása, amelyben az építési termékek nemzetközileg
összehasonlíthatók annak érdekében, hogy pl. kiírások esetében lehetővé tegyék, hogy
Európa egész területéről építőanyag ajánlatokat tehessenek. (Elv: személyek szabad
mozgása és szabad áruforgalom Európában)
1.3. Az építési termékek jobb összehasonlíthatósága érdekében harmonizált európai
termékszabványokat adtak ki, amelyek rögzítik a teljesítményjellemzők leírásának módját,
valamint az azok meghatározására szolgáló vizsgálati eljárásokat.
1.4. Sok európai országban továbbra is figyelembe kell venni az építési termékek
felhasználásának feltételeit tartalmazó nemzeti felhasználási rendelkezéseket. Ezek
továbbra is érvényben maradnak.
A Wienerberger nemzetközi tevékenységet folytató vállalkozásként azon az állásponton van,
hogy a határokon átnyúló áruforgalom tisztázott „játékszabályok” szerint működő közös piaca
minden érintettre nézve előnyökkel jár.

2. Lényeges tartalmak:

Számos ezen összefüggésben nem olyan lényeges fejezet (definíciók, megfelelőség értékelése,
kisvállalkozásokra vonatkozó szabályok, akkreditálás, egyszerűsített eljárás, stb.) mellett tartalmaz
néhány a Wienerberger szempontjából is jelentős pontot:
2.1. A gyártó köteles teljesítménynyilatkozatot (DoP) kiállítani
2.1.1. A teljesítménynyilatkozatot köteles aktívan továbbítani a szállítói láncban utána
következő érintettnek.
(A gyártó rendelkezésre bocsátási kötelezettsége)
2.1.2. A gyártó ezennel kötelezettséget vállal a
terméktulajdonságok
teljesítménynyilatkozatban rögzített teljesítményeivel való egyezőségre.
2.1.3. A gyártók minimum 10 évig kötelesek megőrizni a teljesítménynyilatkozatot
kötelesek kérésre rendelkezésre bocsátani.

és

2.1.4. A teljesítménynyilatkozatot nyomtatott vagy „elektronikus
formában”
kell
mellékelni. A kizárólag az interneten (weboldalon) történő megjelentetés csak az EU Bizottságának megfelelő jogi eljárása után válik lehetővé.
2.1.5. A teljesítménynyilatkozatot azon a nyelven kell rendelkezésre bocsátani, amelyet
abban az országban rendszerint beszélnek, amelyben a terméket piacra dobják.
Megjegyzés:
gyakran nem tudják.

Ezt a tetőcserepek és falazási termékek gyártói

2.1.6. A teljesítménynyilatkozat tartalma:

2.2. A gyártó köteles a termékeket CE jelöléssel ellátni.

2.2.1. A CE jelölés csak akkor helyezhető el a terméken, ha a teljesítménynyilatkozat
rendelkezésre áll.
2.2.2. A CE jelölést jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni az építési
terméken vagy az ahhoz csatolt címkén.
2.2.3. Amennyiben a termék jellege miatt ez nem lehetséges, vagy nem indokolt, a jelölést a
csomagoláson, illetve a kísérő dokumentáción helyezik el.
2.2.4. A CE jelölés tartalma:

3. A gazdasági szereplők kötelezettségei
Gazdasági szereplők:
3.1. A gyártó:
3.1.1.köteles teljesítménynyilatkozatot kiállítani és a termék forgalomba hozatalát követően
10 évig megőrizni
3.1.2. köteles biztosítani, hogy a nyilatkozatban rögzített teljesítményt fenntartják
3.1.3. köteles szükség esetén mintavételezést végezni a forgalomba hozott termékeken és a
vizsgálatokat elvégezni
3.1.4. köteles a terméken, a csomagoláson vagy a mellékelt dokumentumokon a
következőket feltüntetni:
– típus-, tétel- vagy sorozatszám
– a gyártó megnevezése és címe
– használati utasítás és biztonsági tájékoztató
3.1.5. nem megfelelőség esetén köteles
- haladéktalanul kiigazító intézkedéseket hozni
- az illetékes hatóságokat (különösen a piacfelügyeletet)
tájékoztatni, ha közvetlen veszély áll fenn
3.1.6. köteles a piacfelügyeletet tájékoztatni
3.2. Meghatalmazott képviselők:

A gyártó bizonyos rendelkezések alól írásos meghatalmazással mentesülhet (itt nem
részletezzük)
3.3. Importőrök:
3.3.1. Az importőrök kizárólag az építési termékekről szóló rendelet követelményeinek
megfelelő építési termékeket hozhatnak forgalomba az uniós piacon.
3.3.2. Kötelezettségeik lényegében azonosak a gyártó kötelezettségeivel
3.4. Forgalmazók
A forgalmazók kötelezettségei:
3.4.1. A forgalmazók az építési termék forgalmazása előtt meggyőződnek a következőkről:
– a CE jelölés fel van tüntetve a terméken
–
a termékhez mellékelték a rendelet szerint szükséges dokumentációt
(teljesítménynyilatkozat,
használati utasítás és biztonsági tájékoztató) (nyelv!)
– a típus-, tétel- vagy sorozatszámot, valamint a gyártó, ill. adott esetben
az importőr nevét és címét a terméken, a csomagoláson vagy
a mellékelt dokumentumokon.
– a raktározási- vagy szállítási feltételeket betartják, ellenőrzéseket elvégzik,
kiigazító intézkedéseket meghozzák, a hatóságokat tájékoztatják, mint ahogy azt
a gyártó vagy az importőr is teszi
3.4.2. Azok az esetek, amelyekben a gyártói kötelezettségek az importőrökre és a
forgalmazókra vonatkoznak:
–
–

amennyiben egy importőr vagy forgalmazó a saját nevében vagy védjegye alatt
hoz forgalomba egy terméket.
amennyiben egy importőr vagy forgalmazó olyan módon módosít egy már
forgalomba hozott építési terméket, ami befolyásolhatja a termék
teljesítménynyilatkozatnak való megfelelőségét.

4. Piacfelügyelet:
Az EU egyes tagállamai kötelesek a 765/2008/EK rendelet 20. cikke alapján piacfelügyeleti
hatóságokat létrehozni.
Ezen hatóságok feladata, hogy ellenőrizze, hogy a gazdasági szereplők betartják-e az építési
termékekről szóló rendeletet.
–

Ha a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy az építési termék nem felel meg az építési
termékekről szóló rendeletben megállapított követelményeknek, haladéktalanul felszólítják az
érintett gazdasági szereplőt, hogy hozza meg az összes megfelelő korrekciós intézkedést, amely
ahhoz szükséges, hogy a termék megfeleljen a nyilatkozat szerinti teljesítménynek vagy vonja ki
a terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

–

A piacfelügyeleti hatóságok erről értesítik a bejelentett szervet, az EU tagállamait valamint az
Európai Bizottságot, hogy a termék forgalmazásának tilalma az összes tagállamban érvényessé
váljon.

5. Érvényesség

Az építési termékekről szóló rendelet az összes EU tagállamban egyidejűleg lép hatályba, melyhez
nincs szükség a nemzeti törvényhozás általi határozathozatalra.
6. Wienerberger általi értékelés
A jelen építési termékekről szóló rendelet (CPR = Construction Product Regulation) olyan Európa
egész területén érvényes rendelet, amely számunkra számos új kötelezettség teljesítését írja elő.
Az építőanyag-ipar és így a Wienerberger is köteles az építési termékekről szóló rendelet
kötelezettségeit gyorsan teljesíteni, bár némely pont Európa szerte még vitatott.
Ezért az építési termékekről szóló rendelet teljesítése tekintetében olyan utat választottunk, amely
megítélésünk szerint a törvényhozó szándékának messzemenően eleget tesz és a hatóságok részéről
csak csekély kockázat várható.
A Wienerberger arra törekedett, hogy az összetett jogi helyzetet a legmodernebb eszközök
felhasználásával oldja meg.
A középpontban mindig a termékek vevőink általi használatának megkönnyítése és az árukat kísérő
dokumentumok áradatának elkerülése állt.

7. A Wienerberger általi megoldás:
7.1. Termékcsoportok
A Wienerberger megállapította, hogy a következő termékcsoportokat vonja be a megoldásba:
7.1.1. Kerámiatermékek:
7.1.1.1.

Gyámfaltéglák

7.1.1.1.1.
7.1.1.1.2.
7.1.1.1.3.
7.1.1.1.4.
7.1.1.2.
7.1.1.3.
7.1.1.4.

Támaszok / rátétek
Födémtartók
Födém beakasztható téglák
Rendszerkiegészítők

Előfalazó téglák és rendszerkiegészítők
Burkolótéglák és rendszerkiegészítők
Tetőtermékek és tartozékok

7.1.2. Betontermékek:
7.1.2.1.
7.1.2.2.
7.1.2.3.
7.1.2.4.
7.1.2.5.

Betonburkolat
Szegélykövek
Falazótéglák
Födém beakasztható téglák
Beton tetőcserepek

A fentiek lényegében felölelik az összes raklapon szállítható terméket.

7.2. Általános információk a Wienerberger megoldással kapcsolatosan:

Olyan megoldást találtunk, amely a teljesítménynyilatkozatot és a CE jelölést egyesíti és egy
címkére nyomtatja, amelyet a raklap fóliájára ragasztunk fel. (Kivételek speciális esetekben
lehetségesek)
Így lehetővé válik, hogy a teljesítménynyilatkozatot a termékkel együtt „aktív” formában
bocsássuk rendelkezésre.

7.3. Teljesítménynyilatkozat:
A teljesítménynyilatkozatot annak a tagállamnak a nyelvén vagy nyelvein kell rendelkezésre
bocsátani, amelyben a terméket forgalmazzák.
A gyártás, a fóliázás és a címkézés időpontjában általában
esetében ez még nem ismert.

a

raktárra

gyártások

Ezért úgy döntöttünk, hogy a teljesítménynyilatkozatot 2 féle módon bocsátjuk
rendelkezésre:


Elektronikus formában a címkén elhelyezett megfelelő kóddal. Ezzel az építési
termékekről szóló rendelet „aktív” rendelkezésre bocsátási követelményeinek
megfelelünk.



Elektronikus formában a weboldalon. Ez a Delegated Acts hatálybalépéséig önkéntes
és mentesít és vevőinket és kereskedőinket támogatja a papíráradat elkerülésében és
a teljesítménynyilatkozat adminisztrálásában.
A teljesítménynyilatkozatot ebben az esetben is 10 évre megőrizzük és itt is minden
nyelven kinyomtatható.

Mindkét esetben az adatbankokból származó teljesítményadatokat többnyelvű
template-kbe rögzítjük.
A fenti adatokat a címkére nyomtatott QR – kód tartalmazza.
Példa a fentiek szerinti QR – kódra:
Fontos:
Ehhez nincs szükség weboldalon lévő linkre!

A QR - kódban rögzített adatok APP segítségével mobiltelefonnal kiolvashatók, a mobiltelefonon
a mindenkori nyelven teljesítménynyilatkozattá alakíthatók és így a mobiltelefonon olvashatók is.

Wienerberger

A Screenshot segítségével lehetőség van arra, hogy a teljesítménynyilatkozatokat a
mobiltelefonról e-mailben vagy MMS-ben továbbküldjék vagy kinyomtassák. Az olvashatóság a
mobiltelefon optikai felbontásától függ.
Ha a vevők a teljesítménynyilatkozatot papír formában kérik, a megfelelő dokumentumok 20
nyelven könnyen lekérhetők és kinyomtathatók.

7.4. CE jelölés:
A címkén történik és az építési termékekről szóló rendelet által megkövetelt adatokat
tartalmazza.
A CE jelölésben ismét fel kell tüntetni a termék teljesítményadatait.
A falazótéglák esetében a feltüntetendő teljesítményadatok igen kiterjedtek
közeljövőben szintén kódolt formában kerülnek megjelenítésre.

és

a

7.5. GYIK:
7.5.1. Mik a Wienerberger megoldás előnyei?
A Wienerberger elkerüli az adminisztráció során felmerülő túlzott papírhasználatot
valamint az export során létrejövő nyelvi változatok miatti sok felmerülő kérdést. A
minimum 10 éves
megőrzési kötelezettséget
a Wienerberger a vevőknek nyújtott
szolgáltatásként teljesíti.

7.5.2. Miért engedélyezett a QR – kódos deklaráció?
A teljesítményleírás elektronikus rendelkezésre bocsátásának egyik módja,
amelyhez nincs szükség weboldalra. Ez az építési termékekről szóló rendelet szerint
lehetséges.
7.5.3. Mi van, ha a vevőnek nincs mobiltelefonja?
Akkor nem tudja elolvasni a teljesítménynyilatkozatot.
Minden elektronikus továbbításhoz szükség van feladóra és címzettre is.

Példák:

Fax készülék nélkül nincs lehetőség a teljesítménynyilatkozat továbbítására
Számítógép nélkül nem lehet e-mailt küldeni

Az építőiparban a mobiltelefonok használata az utóbbi években kétszer olyan gyorsan nőtt,
mint az EU átlag.
(Forrás: BauInfoConsult 2011)
A mobiltelefonok piaci elterjedtsége az EU-ban:

(Forrás: ComScore 2012. december)

2011 október

2012 október

Percentage
Change

EU big 5

41.60%

54.60%

13.0

Spanyolország

48.40%

63.20%

14.8

Egyesült
Királyság

48.10%

62.30%

14.2

Franciaország

38.10%

51.40%

13.3

Olaszország

42.10%

51.20%

9.1

Németország

34.20%

48.40%

14.0

Azzal kell számolni, hogy ez a trend csak fokozódik.

7.5.4. Mi történik az építőanyag kereskedők raktáraiban található árukkal?
Ezek az áruk 2013.07.01-től „forgalomba helyezettnek” tekintendők és ezért
az
építési termékekről szóló rendelet további rendelkezéseit nem kell figyelembe venni.

7.5.5. Mi történik a Wienerberger raktáraiban található árukkal?
Abból lehet kiindulni, hogy a CE jelöléssel ellátott termékek (az építési termék
irányelv szerint), az új rendelkezéseknek is megfelelnek.
A Wienerberger raktáraiban tárolt, 2013.07.01. előtt gyártott árukra, érvényes a
„piac részére rendelkezésre bocsátva“ így nincs szükség további átcímkézésre vagy a
jelölés megváltoztatására.

7.5.6. Miért nem hoztak korábban az építési termékekről szóló rendelet teljesítésére
vonatkozó intézkedéseket?
Az építési termékekről szóló rendelet interpretációja során felmerülő tisztázatlan
kérdéseket a stake- holderek csak az ipari szövetségek és az Európai Unió hatóságai
közötti hosszú egyeztetések során tudták tisztázni.
Az Európai Szabványokat még nem illesztették az új feltételekhez és részben még
ellentétesek az építési termékekről szóló rendelettel, ill. átdolgozásuk szükséges.
Ez igaz a ránk érvényes szabványokra is. Ezért jelenleg átdolgozás alatt állnak.

7.5.7. Az építési termékekről szóló rendelet és a szabványok - hogyan illeszkednek
egymáshoz?
A termékszabványok építőanyag-gyártókra jogilag kötelezően érvényes része az
úgynevezett „Annex ZA“.
A következőket tartalmazza jelenleg:
 Alkalmazási terület és mérvadó tulajdonságok
 Falazótéglák megfelelőségi igazolására vonatkozó eljárás
 CE jelölés és címkézés, valamint erre vonatkozó példák (minta).
Az összes meghatározás a korábban érvényes építési termék irányelven (CPD) mint jogi
alap nyugszik.
Ez az alap azonban 2013.07.01-e óta nem adott (a CPD mint jogi alap már nem létezik),
ezért az Annex ZA valószínűleg, értelmezéstől függően, már nem teljes terjedelmében
érvényes.
Ez az oka annak, hogy miért kell az összes Európai Termékszabványt átdolgozni. Ez a
munka mostanra teljesen beindult, „Work in Progress“ és a CEN hosszas szabványozási
folyamata miatt legkorábban 2014 / 2015-ben zárható le.

7.5.8. Milyen jogalap alapján kell a jelölést a 2012.07.01. határnap után elvégezni?
Általános alapként az építési termékekre vonatkozó rendeletet kell tekinteni, míg a
kísérő harmonizáló termékszabványok vagy az Európai Műszaki Engedélyek (ETZ)
részletes információi megjelennek.
Mivel a Wienerberger számos Európai Bizottságban és Szabványozó Testületben részt
vállal, a ránk nézve mérvadó termékszabványok jövőbeli tartalmai elég jól becsülhetők.
Ezért megvalósítási stratégiánkat már most a jövőbeni követelmények megoldása felé
orientáljuk.

7.5.9. Mik az építési termék irányelv (CPD) és az építési termékekre vonatkozó
rendelet (CPR) főbb eltérései?
7.5.9.1.

Az építési termék irányelv esetében a teljesítménynyilatkozat harmonizált
Európai Szabványhoz hozzárendelése áll a középpontban.
A gyártó az összeegyeztethetőséget a CE – jelölés elhelyezésével valamint
írásos megfelelőségi nyilatkozattal fejezi ki.
Az építési termék rendelet esetében az építési termék tulajdonságainak a
teljesítménynyilatkozattal (DoP) egyezősége áll a középpontban.
A gyártó az összeegyeztethetőséget a CE – jelölés elhelyezésével fejezi ki. A
harmonizált Európai Szabványnak való megfelelőség írásos igazolására már
nincs szükség.

7.5.9.2.

Az építési termék irányelv a „gyártó“ fogalom alatt az építési termék
előállítóját érti.
Az építési termék rendelet a „gyártó“ fogalom alatt az építési termék
tényleges előállítóját vagy azt a jogi személyt érti, aki neve vagy brand-je alatt
a terméket piacra dobja.
(Saját márkás termékek!)

7.5.9.3.

Az építési termék irányelvet a Nemzeti Törvényhozó Testületeknek (pl.:
parlament, tartománygyűlés és hasonlók) az adott nemzet jogrendszerébe át
kell vezetniük.

7.5.9.4.

Az építési termék rendelet közvetlenül érvényes európai jog, amely esetében
nincs szükség nemzeti átvezetésre.

7.5.9.5.

Az építési termék irányelv nem olyan részletes (19 oldal angol nyelven) mint
az építési termék rendelet (43 oldal angol nyelven).

