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Praktická opatření

Na žádost svých koordinátorů ze dne 4. prosince 2019 uspořádá výbor IMCO dne 22. ledna 
2020 legislativní přezkum o stavu provádění nařízení o stavebních výrobcích1. Koordinátoři 
výboru IMCO zároveň rozhodli o vypracování zprávy o provádění nařízení.

Před výborem vystoupí zástupce GŘ GROW. Následovat bude rozprava s poslanci. Příslušným 
útvarem v GŘ GROW je oddělení C1 (čisté technologie a produkty). 

Souvislosti nařízení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (nařízení o stavebních výrobcích), bylo přijato 
v roce 2011 a je zcela uplatňováno od července 2013. Hlavním cílem nařízení, stejně jako u 
dřívější směrnice o stavebních výrobcích (směrnice Rady 89/106/EHS), je zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu pro stavební výrobky v EU stanovením harmonizovaných podmínek 
pro jejich uvádění na trh.

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS.
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Hodnocení Komise týkající se nařízení o stavebních výrobcích

Komise dne 24. října 2019 zveřejnila hodnocení nařízení o stavebních výrobcích.2 Současně 
přijala zprávu o výsledcích hodnocení důležitosti úkolů stanovených v čl. 31 odst. 4, které jsou 
financovány Unií, podle čl. 34 odst. 2 nařízení o stavebních výrobcích.3

Účelem hodnocení je posoudit, do jaké míry splnilo nařízení o stavebních výrobcích své cíle a 
pomohlo snížit překážky vnitřního trhu se stavebními výrobky.

Z analýzy účinnosti (do jaké míry bylo dosaženo cílů nařízení o stavebních výrobcích) vyplývá, 
že navzdory neexistenci prokázané příčinné souvislosti došlo v EU od zavedení nařízení o 
stavebních výrobcích k nárůstu přeshraničního obchodu se stavebními výrobky. Podle 
hodnocení se nařízení o stavebních výrobcích zaměřuje zejména na tyto klíčové potřeby a 
výzvy stavebních výrobcích: i) větší obchodní příležitosti pro hospodářské subjekty na vnitřním 
trhu EU; ii) větší výběr produktů pro koncové uživatele; iii) lepší komunikace a poskytování 
informací (včetně dostupnosti srozumitelných informací o výrobcích); a iv) snížení právní 
nejistoty.

Hodnocení poukazuje na tyto hlavní nedostatky:

i) nedostatečná výkonnost a kvalita výstupů normalizačního systému v rámci nařízení 
o stavebních výrobcích;

ii) ne zcela účinná úloha členských států při provádění dohledu nad trhem a

iii) nízká míra využití ustanovení o zjednodušení. 

Komise dále navrhuje, že v případě revize by mohlo být zapotřebí zlepšit tyto aspekty:

i) soulad s dalšími právními předpisy týkajícími se výrobků;

ii) význam alternativní cesty k normalizaci;

iii) poměr nákladů a přínosů;

iv) zdvojení informačních požadavků; a

v) některé požadavky na zkoušení a informace, zejména požadavky na ochranu 
životního prostředí a udržitelné využívání přírodních zdrojů, požadavky na 
bezpečnost a zdraví.

Normalizace podle nařízení o stavebních výrobcích

Pokud jde o alternativní cestu k normalizaci stanovenou v nařízení o stavebních výrobcích a 
uvedenou v hodnocení, uvádí zpráva Komise o výsledcích hodnocení důležitosti úkolů 
stanovených v čl. 31 odst. 4  [nařízení o stavebních výrobcích], které jsou financovány Unií 

2 SWD(2019)1770 a SWD(2019)1771. Druhý dokument v pořadí je shrnutím prvního.
3 COM(2019)800.
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podle čl. 34 odst. 2, další informace a podrobnější posouzení.

Tato zpráva analyzuje, jak Evropská organizace pro technické posuzování (EOTA) provedla 
úkoly, pro něž obdržela financování z prostředků EU. Hlavním cílem EOTA je nabídnout 
výrobcům alternativní cestu k dosažení označení CE pro stavební výrobky, na něž se nevztahují 
harmonizované evropské normy vypracované Evropským výborem pro normalizaci (CEN). U 
těchto stavebních výrobků mohou výrobci požádat o evropské technické posouzení (ETA), 
které bude základem pro vydání prohlášení o vlastnostech a připojení označení CE. Komise 
podotýká, že cesta EOTA se nepoužívá pro inovativní výrobky, jak bylo zamýšleno. Naprostá 
většina připravovaných ETA se tedy netýká inovativních výrobků, ale výrobků, které na trhu 
již jsou. Kromě toho, jak je uvedeno ve zprávě, z nepřímých důkazů jednoznačně vyplývá, že 
cesta prostřednictvím EOTA těžila především z nedostatečné výkonnosti systému normalizace, 
a že ETA lze dokonce považovat za normy vyvinuté alternativními prostředky. Vzhledem k 
vysokým nákladům na vypracování ETA je cesta i nadále nákladná a nepříznivá pro malé a 
střední podniky.

Účel přezkumu

Účelem legislativního přezkumu je umožnit poslancům přezkoumat hodnocení Komise týkající 
se nařízení o stavebních výrobcích. V této souvislosti by mohla být zvláštní pozornost věnována 
otázkám normalizace, jak je podrobně uvedeno ve zprávě o úkolech podle nařízení o stavebních 
výrobcích, které jsou financovány z prostředků Unie, která byla přijata současně s hodnocením.

Poslanci by rovněž mohli posoudit představy Komise o možných opatřeních v návaznosti na 
hodnocení, včetně těch, která by mohla navrhnout v souvislosti s případnou revizí nařízení o 
stavebních výrobcích.


