Rakennustuotteiden harmonisoituihin tuotestandardeihin (hEN)
laadinnan ja CE-merkinnän käyttöönoton vaiheet
1. Kaikkien EN – standardien laadinnan ja julkaisun vaiheet (katso kuva 1)
CEN:n aikataulutavoitteiden mukaan EN-standardin laatiminen saa kestää pääsääntöisesti
36 kk seuraavin osatehtävin:









ensimmäisen luonnoksen laatiminen 6 kk
lausuntokierrosluonnoksen laatiminen 6 kk
käsittely ja kääntäminen (saksaksi ja ranskaksi) 2,5 kk
lausuntokierros (Enquiry) 5 kk
loppuäänestysluonnoksen laatiminen 8 kk
käsittely ja kääntäminen (saksaksi ja ranskaksi) 3,5 kk
loppuäänestys (Formal Vote) 2 kk
käsittely, kääntäminen (saksaksi ja ranskaksi), CEN vahvistaminen (Ratification) ja CEN
julkaiseminen (Publication) 3 kk
 yhteensä 36 – 45 kk
Huom: Yleensä tavoiteaikataulussa ei pysytä
Kun CEN on julkaissut EN standardin, niin vastuu SFS-toimialayhteisöllä (TAY) on 6 kk aikaa
vahvistuttaa se SFS-EN standardiksi, jonka jälkeen SFS julkaisee SFS-EN standardin. Ennen
julkaisua ristiriitaiset kansalliset standardit on kumottava ellei kyseessä ole hEN.
Julkaistu SFS-EN standardi käännetään suomeksi tarveharkinnan mukaan vastuu SFStoimialayhteisöllä (TAY) toimesta.

2. Rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien (hEN) julkaisu OJ:ssa ja
niihin perustuvan CE-merkinnän käyttöönoton vaiheet (katso kuva 2)
CEN ja SFS julkaisevat kandidaatti hEN standardin kohdan 1. mukaisesti
hEN standardin julkaisu komission virallisessa lehdessä (OJ):
 CEN julkaissut kandidaatti hEN standardin
 komission ehdotus PG:lle hEN standardin CE-merkinnän siirtymäajoiksi (4 – 9 kk EN
standardin julkaisusta)
 SCC:n päätös CE-merkinnän siirtymäajoiksi (6 – 12 kk EN standardin julkaisusta)
 hEN standardin viitetietojen julkaisu OJ:ssa (12 – 18 kk EN standardin julkaisusta)
CE-merkinnän siirtymäajat:
 hEN standardin viitetiedot julkaistu OJ:ssa
 CE-merkinnän siirtymäaika alkaa (1 – 6 kk OJ:ssa julkaisusta)
 CE-merkinnän siirtymäaika päättyy (siirtymäajan pituus 1 – 3 vuotta)
CE-merkinnän siirtymäajan päättyminen:
 ristiriitaiset kansalliset standardit on kumottava
 tämän jälkeen CE-merkintä pakollinen EU:n sisämarkkinoilla
hEN standardien CE-merkinnän siirtymäajat löytyvät hEN-heldesk:istä (www.henhelpdesk.fi)
Selitykset:
 PG on komission preparatory group,
 SCC on komission rakennusalan pysyvä komitea,

 OJ on EU:n virallinen lehti
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Timeframe for European standards (EN)
In total 36 ‐ 45 months
from scratch to publication
(new work item is needed if this time limit cannot be reached)

Timeframe for European harmonised products standards (hEN) of contruction products,
In total 25 ‐ 60 months
from CEN publication to compulsory CE‐marking
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