
CM\1195505ET.docx PE645.035v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

19.12.2019

TEATIS LIIKMETELE
(03/2019)

Teema: Ehitustoodete määruse (määrus (EL) nr 305/2011 rakendamise õigusliku 
kontrolli aeg

Praktiline korraldus

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) koordinaatorite 4. detsembril 2019 esitatud palvel 
korraldab IMCO-komisjon 22. jaanuaril 2020 õigusliku kontrolli istungi ehitustoodete 
määruse1 rakendamise seisu kohta. Samal ajal otsustasid IMCO-komisjoni koordinaatorid 
koostada määruse rakendamise kohta raporti.

Komisjonile esineb ettekandega DG GROW esindaja, seejärel toimub arutelu liikmetega. DG 
GROW vastutav teenistus on C1 (puhaste tehnoloogiate ja toodete üksus). 

Taustteave määruse kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete 
ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/2011/EMÜ, 
võeti vastu 2011. aastal ja seda on täielikult kohaldatud alates 2013. aasta juulist. Nii nagu 
varasema ehitustoodete direktiivi (nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) eesmärk, on ka selle 
määruse eesmärk panna ELi siseturg ehitustoodete jaoks toimima, sätestades nende toodete 
turustamiseks ühtlustatud tingimused.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse 
ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ.
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Komisjoni hinnang ehitustoodete määrusele

24. oktoobril 2019 avaldas komisjon hinnangu ehitustoodete määrusele.2 Samal ajal võttis ta 
vastu aruande hindamistulemuste kohta, olles hinnanud vastavalt ehitustoodete määruse artikli 
34 lõikele 2 liidu rahastatavate artikli 31 lõikes 4 sätestatud ülesannete vastavust.3

Hindamise eesmärk on teha kindlaks, mil määral on ehitustoodete määrus täitnud oma 
eesmärgid ja aidanud vähendada ehitustoodete siseturu takistusi.

Tõhususe analüüs (mil määral on ehitustoodete määrus saavutanud oma eesmärgid) näitab, et 
kuigi põhjuslikku seost ei ole tõendatud, on ehitustoodete piiriülene kaubandus ELis alates 
ehitustoodete määruse kehtestamisest kasvanud. Hindamise kohaselt on ehitustoodete määruses 
käsitletud peamised vajadused ja probleemid järgmised: i) suuremad kaubandusvõimalused ELi 
siseturul tegutsevatele ettevõtjatele; ii) lõppkasutajatele mõeldud toodete suurem valik; iii) 
parem teabevahetus ja teave (sealhulgas põhjaliku tooteteabe kättesaadavus) ja iv) vähem 
õiguslikku ebakindlust.

Hindamise käigus tuvastatud peamised puudused on järgmised:

i) ehitustoodete määruse kohase standardimissüsteemi ebapiisav tulemuslikkus ja 
väljundi kvaliteet;

ii) liikmesriikide vähetõhus roll turujärelevalves ja

iii) lihtsustamissätete vähene kasutamine. 

Lisaks teeb komisjon ettepaneku, et läbivaatamise korral võiks olla vaja parandada järgmist:

i) kooskõla muude tooteid käsitlevate õigusaktidega;

ii) võimalikud alternatiivsed lähenemisviisid standardimisele;

iii) kulude ja tulude suhe;

iv) kahekordsed teabenõuded ja

v) teatavad katsetamis- ja teavitamisnõuded, eelkõige keskkonnanõuded, ning 
loodusvarade säästev kasutamine, ohutus ja tervishoid.

Standardimine ehitustoodete määruse alusel

Mis puudutab ehitustoodete määruses sätestatud ja hinnangus nimetatud alternatiivset 
lähenemist standardimisele, on komisjoni aruandes esitatud rohkem teavet ja üksikasjalikum 
hinnang [ehitustoodete määruse] artikli 31 lõikes 4 sätestatud ülesannete vastavuse kohta, mis 
on liidu rahastatavad vastavalt artikli 34 lõikele 2.

Aruandes analüüsitakse, kuidas on Euroopa Tehniliste Hindamisasutuste Organisatsioon 

2 SWD(2019)1770 ja SWD(2019)1771. Viimane on esimese kommenteeritud kokkuvõte.
3 COM(2019)800.
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(EOTA) täitnud ülesandeid, mille jaoks ta on saanud ELi rahalist toetust. EOTA peamine 
eesmärk on pakkuda tootjatele alternatiivset viisi CE-märgise saamiseks ehitustoodetele, mis ei 
ole hõlmatud ühtlustatud Euroopa standarditega, mille on välja töötanud Euroopa 
Standardikomitee (CEN). Nende ehitustoodete puhul võivad tootjad taotleda Euroopa tehnilist 
hinnangut, mille alusel antakse välja toimivusdeklaratsioon ja kinnitatakse CE-märgis. 
Komisjon märgib, et EOTA pakutavat võimalust ei ole kasutatud uuenduslike toodete jaoks, 
nagu oli kavandatud. Seega ei ole valdav enamik koostatud Euroopa tehnilistest hinnangutest 
seotud uuenduslike toodetega, vaid juba turul olevate toodetega. Lisaks, nagu aruandes 
märgitud, viitavad kaudsed tõendid kindlalt sellele, et EOTA pakutav võimalus on eelkõige 
saanud kasu standardimissüsteemi puudulikust toimimisest ning et Euroopa tehnilisi 
hinnanguid võib isegi pidada alternatiivsete vahendite abil välja töötatud standarditeks. Lisaks 
on Euroopa tehniliste hinnangute koostamine endiselt kulukas ega ole VKE-sõbralik.

Kontrolli istungi eesmärk

Õigusliku kontrolli istungi eesmärk on võimaldada liikmetel kontrollida komisjoni hinnangut 
ehitustoodete määrusele. Sellega seoses võiks erilist tähelepanu pöörata 
standardimisküsimustele, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud aruandes ehitustoodete määruse 
kohaste liidu rahastatavate ülesannete kohta, mis võeti vastu samal ajal hindamisega.

Liikmed võivad samuti soovida kontrollida komisjoni ideid hindamise võimalike järelmeetmete 
kohta, sealhulgas võimalikke ettepanekuid ehitustoodete määruse mis tahes läbivaatamise 
raames.


