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Относно: Време за законодателен контрол относно изпълнението на Регламента 
за строителните продукти (Регламент (ЕС) № 305/2011)

Практически аспекти

По искане на координаторите на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (IMCO) от 4 декември 2019 г. комисията IMCO ще проведе заседание за 
законодателен контрол на 22 януари 2020 г. относно статуса на изпълнение на 
Регламента за строителните продукти1. Същевременно координаторите на комисията 
IMCO решиха и да изготвят доклад за изпълнението на регламента.

Пред комисията ще говори представител на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП“, след което ще се проведе дебат с членовете на ЕП. 
Компетентната служба в ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и 
МСП“ е отдел C1 („Чисти технологии и продукти“). 

Информация относно контекста на регламента

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 

1 Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 
89/106/ЕИО на Съвета.
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хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламентът 
за строителните продукти – РСП) беше приет през 2011 г. и се прилага изцяло от юли 
2013 г. Основната цел на регламента, както и на предходната Директива за строителните 
продукти (Директива 89/106/ЕИО на Съвета), е да се постигне подходящо 
функциониране на вътрешния пазар на строителни продукти в ЕС, като се определят 
хармонизирани условия за пускането им на пазара.

Оценка на Комисията за РСП

На 24 октомври 2019 г. Комисията публикува оценка на РСП.2 Същевременно тя прие 
доклад за резултатите от оценката на целесъобразността на задачите, посочени в член 31, 
параграф 4, за които се получава финансиране от Съюза в съответствие с член 34, 
параграф 2 от РСП.3

Целта на оценката е да се прецени до каква степен РСП е постигнал своите цели и е 
спомогнал за намаляване на пречките пред вътрешния пазар на строителни продукти.

Анализът на ефективността (степента, до която РСП е постигнал своите цели) показва, 
че въпреки липсата на доказана причинно-следствена връзка, трансграничната търговия 
със строителни продукти в ЕС е нараснала след въвеждането на РСП. Според оценката 
основните потребности и предизвикателства, на които отговаря РСП, включват: i) 
увеличаване на възможностите за търговия за стопанските субекти на вътрешния пазар 
на ЕС; ii) увеличаване на избора на продукти за крайните потребители; iii) подобряване 
на комуникацията и информацията (включително предоставяне на изчерпателна 
информация за продуктите); и iv) намаляване на правната несигурност.

Основните недостатъци, установени при оценката, са:

i) недостатъчната резултатност и недостатъчно качество на резултатите от 
системата за стандартизация съгласно РСП;

ii) не особено ефективната роля на държавите членки в надзора на пазара; както 
и

iii) ниското равнище на приемане на разпоредби за опростяване. 

Освен това в случай на преразглеждане Комисията посочва, че може да има нужда от 
подобрения по отношение на:

i) съгласуваността с друго продуктово законодателство;

ii) целесъобразността на алтернативния начин за стандартизация;

iii) съотношението разходи/ползи;

iv) дублирането на изискванията за предоставяне на информация; както и

v) определени изисквания по отношение на изпитванията и предоставянето на 
информация, по-специално свързаните с екологията, устойчивото използване 
на природните ресурси и безопасните и здравословни условия на труд.

2 SWD(2019)1770 и SWD(2019)1771. Вторият текст представлява резюме на първия.
3 COM(2019)800.
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Стандартизация съгласно РСП

Що се отнася до предвидения в РСП и споменат в оценката алтернативен начин за 
стандартизация, допълнителна информация и по-подробна оценка за него се дава в 
доклада на Комисията относно резултата от оценката на целесъобразността на задачите, 
посочени в член 31, параграф 4 [от РСП], които получават финансиране от Съюза в 
съответствие с член 34, параграф 2.

В този доклад се анализира как Европейската организация за техническо оценяване 
(ЕОТО) е изпълнила задачите, за които е получила финансиране от ЕС. Основната цел 
на ЕОТО е да предложи на производителите алтернативен начин за получаване на 
маркировката „CE“ за строителни продукти, които не са обхванати от хармонизирани 
европейски стандарти, разработени от Европейския комитет по стандартизация (CEN). 
За тези строителни продукти производителите могат да поискат европейска техническа 
оценка (ЕТО), която да стане основание за издаване на декларацията за експлоатационни 
показатели и поставяне на маркировката „CE“. Комисията отбелязва, че вариантът чрез 
ЕОТО не е бил използван за иновативни продукти, както е било предвидено. Поради това 
голямото мнозинство от изготвените ЕТО не се отнасят до иновативни продукти, а до 
продукти, които вече са на пазара. Освен това, както се посочва в доклада, непреки данни 
убедително сочат, че вариантът чрез ЕОТО е спечелил преди всичко от 
незадоволителните резултати на системата за стандартизация и че ЕТО може дори да се 
разглеждат като стандарти, разработени с помощта на алтернативни средства. Също 
така, поради високите разходи за развитие на ЕТО, вариантът продължава да бъде скъп 
и труден за ползване от МСП.

Цел на заседанието за контрол

Целта на заседанието за законодателен контрол е да се даде възможност на членовете на 
ЕП да упражнят контрол по отношение на оценката на Комисията за РСП. В този 
контекст особено внимание би могло да се обърне на въпросите, свързани със 
стандартизацията, описани подробно в доклада относно задачите по РСП, които 
получават финансиране от Съюза – доклад, приет едновременно с оценката.

Членовете на ЕП може да пожелаят и да упражнят контрол върху Комисията във връзка 
с нейните идеи за възможни последващи действия по оценката, включително 
предложени от Комисията подобни действия в контекста на евентуално преразглеждане 
на РСП.


