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Asia: Rakennustuotteita koskevan asetuksen (EU) N:o 305/2011 täytäntöönpanon 
lainsäädännöllinen tarkastelu

Käytännön järjestelyt

IMCO-valiokunnan koordinaattoreiden 4. joulukuuta 2019 esittämästä pyynnöstä 
IMCO-valiokunta järjestää 22. tammikuuta 2020 lainsäädännön tarkastelukokouksen, jossa 
käsitellään rakennustuotteista annetun asetuksen täytäntöönpanon tilannetta1. 
IMCO-valiokunnan koordinaattorit päättivät samalla laatia myös asetuksen täytäntöönpanoa 
koskevan mietintöluonnoksen.

GROW-pääosaston edustaja puhuu valiokunnassa, ja sen jälkeen järjestetään keskustelu 
jäsenten kanssa. Asiasta vastaava PO GROW´n yksikkö on C1 (puhdas teknologia ja tuotteet).

Asetuksen taustaa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011 rakennustuotteiden kaupan 
pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta (rakennustuoteasetus) hyväksyttiin vuonna 
2011 ja sitä on sovellettu täysimääräisesti heinäkuusta 2013. Asetuksen tavoitteena, kuten 
aiemmassakin rakennustuotedirektiivissä (neuvoston direktiivi 89/106/ETY), on saada aikaan 
rakennustuotteiden sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta unionissa asettamalla 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, annettu 9. maaliskuuta 2011, 
rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 
89/106/ETY kumoamisesta.
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yhdenmukaistettuja ehtoja näiden tuotteiden kaupan pitämiselle.

Komission arvio rakennustuoteasetuksesta

Komissio julkaisi arvion rakennusasetuksesta 24. lokakuuta 2019.2 Samalla se hyväksyi 
kertomuksen tuloksista, joita saatiin arvioitaessa sellaisten 31 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
tehtävien asiaankuuluvuutta, jotka saavat unionin rahoitusta rakennustuoteasetuksen 34 artiklan 
2 kohdan mukaisesti3.

Arvioinnilla pyritään selvittämään, missä määrin rakennustuoteasetus on saavuttanut 
tavoitteensa, ja auttamaan vähentämään rakennushankkeiden sisämarkkinoilla kohtaamia 
esteitä.

Tehokkuuden analyysi (missä määrin rakennustuoteasetus on saavuttanut tavoitteensa) 
osoittaa, että vaikka todistettua kausaalista yhteyttä ei olekaan, rakennustuotteiden rajat ylittävä 
kauppa unionissa on kasvanut rakennustuoteasetuksen voimaantulon jälkeen. Arvion mukaan 
keskeisiä rakennustuoteasetuksessa käsiteltyjä tarpeita ja haasteita ovat esimerkiksi: 
i) parantuneet kaupan mahdollisuudet EU:n sisämarkkinoiden taloudellisille toimijoille; 
ii) loppukäyttäjien tuotevalikoiman kasvu; iii) viestinnän ja tiedottamisen paraneminen 
(kattavien tuotetietojen saanti mukaan luettuna); ja iv) oikeusvarmuuden heikkeneminen.

Suurimpia arviossa merkille pantuja puutteita ovat:

i) rakennustuoteasetukseen liittyvän standardointijärjestelmän riittämätön 
suorituskyky ja sen tulosten riittämätön laatu;

ii) jäsenvaltioiden varsin tehoton rooli markkinavalvonnassa; sekä

iii) yksinkertaistamissäännösten heikko käyttöönotto.

Komissio ehdottaa, että mahdollisen tarkistamisen yhteydessä on ehkä parannettava seuraavia 
osa-alueita:

i) yhdenmukaisuus muun tuotelainsäädännön kanssa;

ii) vaihtoehtoisen standardointimenetelmän merkitys;

iii) kustannus/hyöty-suhde;

iv) päällekkäiset tiedotusvaatimukset; sekä

v) tietyt testaus- ja tiedottamisvaatimukset varsinkin ympäristöön liittyen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö ja turvallisuus ja terveys.

Rakennustuoteasetuksen mukainen standardointi

Arvioinnissa mainitusta rakennustuoteasetuksen mukaisesta vaihtoehtoisesta 

2 SWD(2019)1770 ja SWD(2019)1771. Jälkimmäinen on tiivistelmä edellisestä.
3 COM(2019)0800.
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standardointimenettelystä on lisätietoja ja sitä arvioidaan tarkemmin komission kertomuksessa, 
jossa käsitellään rakennustuoteasetuksen 31 artiklan 4 kohdassa säädettyjen tehtävien tehtävien, 
joihin myönnetään unionin rahoitusta 34 artiklan 2 kohdan nojalla, asiaankuuluvuuden 
arvioinnin tulosta.

Kertomuksessa arvioidaan, miten EOTA (European Organisation for Technical Assessment) 
on suorittanut tehtäviä, joihin se on saanut unionin rahoitusta. EOTAn tärkein tehtävä on tarjota 
valmistajille vaihtoehtoinen tapa saada CE-merkintä sellaisille rakennustuotteille, jotka eivät 
kuulu Euroopan standardointikomitean (CEN) kehittämien yhdenmukaisten eurooppalaisten 
standardien piiriin. Valmistajat voivat hakea tällaisille rakennustuotteille eurooppalaista 
teknistä arviointia (ETA), jonka perusteella annetaan suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä. 
Komissio ilmoittaa, että EOTA-menettelyä ei ole käytetty innovoiviin tuotteisiin, kuten oli 
tarkoitus. Siksi valtaosa tehdyistä eurooppalaisista teknisistä arvioinneista ei koske innovoivia 
tuotteita, vaan jo markkinoilla olevia tuotteita. Lisäksi, kuten kertomuksessa todetaan, 
aihetodisteet viittaavat vahvasti siihen, että EOTA-menetelmä on hyötynyt ennen kaikkea 
standardointijärjestelmän heikoista toiminnasta ja että eurooppalaisia teknisiä arviointeja 
voidaan pitää vaihtoehtoisin keinoin kehitettyinä standardeina. Lisäksi eurooppalaisten 
teknisten arviointien kehittämisen korkeiden kustannusten vuoksi tämä tapa on edelleen kallis 
eikä se ole houkutteleva pk-yrityksille.

Tarkastelukokouksen tarkoitus

Tarkastelukokouksen avulla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus tarkastella komission 
suorittamaa rakennustuoteasetuksen arviointia. Tässä yhteydessä voitaisiin kiinnittää erityistä 
huomiota standardointikysymyksiin, joita käsiteltiin tarkemmin rakennustuoteasetuksen piiriin 
kuuluvia, unionin rahoitusta saavia tehtäviä käsittelevässä kertomuksessa, joka hyväksyttiin 
samanaikaisesti arvion kanssa.

Jäsenet haluavat myös mahdollisesti esittää komissiolle kysymyksiä siitä, millaisia jatkotoimia 
komissio aikoo toteuttaa arvioinnin suhteen ja mitä se mahdollisesti ehdottaa 
rakennustuoteasetuksen mahdollisen tarkistuksen yhteydessä.


