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

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

19.12.2019

PRANEŠIMAS NARIAMS
(03/2019)

Tema: Teisėkūros kontrolei skirtas laikas. Reglamento (ES) Nr. 305/2011 dėl 
statybos produktų įgyvendinimas

Praktinė informacija

2019 m. gruodžio 4 d. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto koordinatoriams 
paprašius, 2020 m. sausio 22 d. IMCO komitetas rengia teisėkūros kontrolei skirtą sesiją 
Statybos produktų reglamento1įgyvendinimo padėties tema. Tuo pačiu metu IMCO komiteto 
koordinatoriai taip pat nusprendė parengti reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

GROW GD atstovas kreipsis į komiteto narius, po to su jais vyks diskusija. GROW 
generaliniame direktorate atsakinga tarnyba yra C1 skyrius (Švarios technologijos ir produktai). 

Bendroji informacija apie reglamentą

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos 
statybos produktų rinkodaros sąlygos (Statybos produktų reglamentas), buvo priimtas 2011 
metais ir išsamiai taikomas nuo 2013 m. liepos mėnesio. Pagrindinis šio reglamento, kaip ir 
ankstesnės Statybos produktų direktyvos (Tarybos direktyva 89/106/EEB), tikslas – užtikrinti, 
kad ES statybos produktų rinka veiktų tinkamai, nustatant suderintas tokių produktų pardavimo 
sąlygas.

1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d. kuriuo nustatomos 
suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB.
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Komisijos atliktas Statybos produktų reglamento vertinimas

2019 m. spalio 24 d. Komisija paskelbė Statybos produktų reglamento vertinimą.2 Komisija 
taip pat patvirtino ataskaitą dėl 31 straipsnio 4 dalyje nustatytų užduočių, kurioms skiriamas 
Sąjungos finansavimas pagal Statybos produktų reglamento 34 straipsnio 2 dalį, aktualumo 
vertinimo rezultatų ataskaitą.3

Vertinimo tikslas – įvertinti, kaip pavyko įgyvendinti Statybos produktų reglamento tikslus ir 
padėti mažinti statybos produktų vidaus rinkos kliūtis.

Veiksmingumo analizė (kaip labai pasiekti Statybos produktų reglamento tikslai) rodo, kad, 
nepaisant įrodyto priežastinio ryšio nebuvimo, pradėjus įgyvendinti Statybos produktų 
reglamentą ES išaugo tarpvalstybinė prekyba statybos produktais. Remiantis vertinimu, 
pagrindiniai Statybos produktų reglamente išdėstyti poreikiai ir uždaviniai, be kita ko, yra šie: 
i) didesnės prekybos galimybės ekonominės veiklos vykdytojams ES vidaus rinkoje; ii) 
didesnis produktų pasirinkimas galutiniams vartotojams; iii) geresnis bendravimas ir 
informavimas (įskaitant išsamios informacijos apie gaminį suteikimą); ir iv) sumažintas teisinis 
netikrumas.

Pagrindiniai vertinimo metu nustatyti trūkumai yra šie:

i) nepakankami standartizacijos sistemos pagal Statybos produktų reglamentą veiklos 
rezultatai ir jų kokybė;

ii) mažesnis nei veiksmingas valstybių narių vaidmuo rinkos priežiūros srityje; taip pat

iii) menkas supaprastinimo nuostatų taikymas. 

Be to, peržiūros atveju Komisija siūlo, kad galbūt būtų reikalingi šie patobulinimai, susiję su:

i) suderinamumu su kitus produktus reglamentuojančiais teisės aktais;

ii) alternatyvių standartizavimo būdų aktualumu;

iii) sąnaudų ir naudos santykis;

iv) informacijos reikalavimų dubliavimasis; taip pat

v) tam tikrais bandymų ir informacijos reikalavimais, visų pirma aplinkos apsaugos 
reikalavimais, ir tausiu gamtos išteklių naudojimu, sauga ir sveikata.

Standartizacija pagal Statybos produktų reglamentą

Komisija ataskaitoje dėl Statybos produktų reglamento 31 straipsnio 4 dalyje nustatytų 
užduočių, kurioms pagal 34 straipsnio 2 dalį skiriamas Sąjungos finansavimas, aktualumo 
vertinimo rezultatų pateikia daugiau informacijos ir išsamesnį vertinimą, susijusį su 
alternatyviais standartizacijos būdais, numatytais Statybos produktų reglamente ir minimais 

2 SWD(2019) 1770 ir SWD(2019) 1771. Pastaroji yra pirmosios santrauka.
3 COM(2019) 800.
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Komisijos vertinime.

Šioje ataskaitoje analizuojama, kaip Europos techninio vertinimo organizacija (EOTA) vykdė 
užduotis, kurioms jai buvo suteiktas ES finansavimas. Pagrindinis EOTA tikslas – pasiūlyti 
gamintojams alternatyvų būdą statybos produktams gauti CE ženklą, kuriems netaikomi 
Europos standartizacijos komiteto (CEN) parengti darnieji Europos standartai. Gamintojai 
šiems statybos produktams gali prašyti atlikti Europos techninį įvertinimą (ETV), kuriuo bus 
remiamasi išduodant eksploatacinių savybių deklaraciją ir ženklinant CE ženklu. Komisija 
pažymi, kad EOTA metodas nebuvo naudojamas naujoviškiems produktams, kaip buvo 
pradžioje numatyta. Taigi didžioji dauguma parengtų ETV nėra susiję su naujoviškais 
produktais, o su jau rinkoje esančiais produktais. Be to, kaip nurodyta ataskaitoje, remiantis 
netiesioginiais įrodymais matyti, kad EOTA metodu visų pirma buvo naudojamasi dėl 
nepakankamo standartizacijos sistemos veikimo ir kad netgi Europos techniniai vertinimai gali 
būti laikomi standartais, parengtais naudojantis alternatyviomis priemonėmis. Be to, dėl didelių 
Europos techninių vertinimų plėtros sąnaudų šis metodas tebėra brangus ir nepalankus MVĮ.

Kontrolės sesijos tikslas 

Teisėkūros kontrolės sesijos tikslas – nariams suteikti galimybę patikrinti Komisijos atliktą 
Statybos produktų reglamento vertinimą. Todėl ypatingas dėmesys galėtų būti skiriamas 
standartizacijos klausimams, kaip išsamiai išdėstyta ataskaitoje, parengtoje dėl Statybos 
produktų reglamento užduočių, kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas, priimtoje kartu su 
vertinimu.

Nariai taip pat galbūt pageidautų užduoti klausimus Komisijai, kokių ji turėtų minčių dėl 
tolesnių veiksmų, susijusių su vertinimu, įskaitant pasiūlymus, kuriuos Komisija galėtų 
pasiūlyti atliekant Statybos produktų reglamento peržiūrą.


