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Kwestie praktyczne

Na wniosek swoich koordynatorów z dnia 4 grudnia 2019 r. komisja IMCO zorganizuje dnia 
22 stycznia 2020 r. turę kontroli ustawodawczej dotyczącą statusu wdrożenia rozporządzenia 
w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych1. Koordynatorzy komisji IMCO 
postanowili także sporządzić sprawozdanie z wdrażania tego rozporządzenia.

Po wystąpieniu przedstawiciela DG GROW w komisji odbędzie się debata z udziałem posłów. 
Właściwą jednostką DG GROW jest w tym przypadku dział C1 („Czyste technologie i 
produkty”). 

Ogólne informacje na temat rozporządzenia

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
(rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) przyjęto w 2011 r. i stosuje się je w pełni 
od lipca 2013 r. Rozporządzenie ma na celu, podobnie jak wcześniejsza dyrektywa w sprawie 
wyrobów budowlanych (dyrektywa Rady 89/106/EWG), zapewnienie poprawnego 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG.
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funkcjonowania rynku wewnętrznego wyrobów budowlanych na obszarze Unii przez 
ustanowienie zharmonizowanych warunków wprowadzania ich do obrotu.

Ocena Komisji dotycząca rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych

Dnia 24 października 2019 r. Komisja opublikowała ocenę rozporządzenia w sprawie wyrobów 
budowlanych2. W tym samym czasie przyjęła także sprawozdanie w sprawie wyników oceny 
odpowiedniości zadań określonych w art. 31 ust. 4, które są finansowane ze środków unijnych 
zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych3.

Ocena ma na celu oszacowanie, w jakim stopniu rozporządzenie osiągnęło zamierzone cele i 
przyczyniło się do zmniejszenia liczby przeszkód na rynku wewnętrznym wyrobów 
budowlanych.

Z analizy skuteczności (zakres, w jakim zrealizowano cele rozporządzenia) wynika, że mimo 
braku udowodnionego związku przyczynowego, transgraniczny handel wyrobami 
budowlanymi wzrasta na obszarze Unii od momentu wdrożenia rozporządzenia. Zgodnie z 
oceną kluczowe potrzeby i wyzwania uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie wyrobów 
budowlanych obejmują: (i) większe możliwości handlowe podmiotów gospodarczych na rynku 
wewnętrznym UE; (ii) większy wybór produktów dla użytkowników końcowych; (iii) lepszą 
komunikację i dokładniejsze informowanie (także dostępność zrozumiałych informacji o 
produkcie); oraz (iv) mniejszą niepewność prawa.

Główne braki zidentyfikowane w ocenie to:

(i) niedostateczne działanie i jakość wyników systemu standaryzacji przewidzianego 
w rozporządzeniu;

(ii) zbyt mało skuteczna rola państw członkowskich w nadzorowaniu rynku; oraz

(iii) niski stopień wdrożenia przepisów upraszczających. 

W przypadku rewizji Komisja sugeruje, że może zaistnieć potrzeba poprawy następujących 
elementów:

(i) zgodność z prawodawstwem dotyczącym innych produktów;

(ii) znaczenie alternatywnej ścieżki standaryzacji;

(iii) stosunek kosztów do korzyści;

(iv) powielanie wymogów informacyjnych oraz

(v) niektóre wymogi w zakresie badań i informacji, w szczególności wymogi dotyczące 
ochrony środowiska, oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, 
bezpieczeństwo i zdrowie.

2 SWD(2019)1770 i SWD(2019)1771. Drugi dokument jest streszczeniem pierwszego.
3 COM(2019)0800.
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Normalizacja przewidziana w rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych

Dalsze informacje i bardziej szczegółowa ocena alternatywnej ścieżki normalizacji określonej 
w rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych i wspomnianej w ocenie zawarte są w 
sprawozdaniu Komisji dotyczącym wyników oceny odpowiedniości zadań określonych w art. 
31 ust. 4 (omawianego rozporządzenia), które są finansowane ze środków unijnych zgodnie z 
art. 34 ust. 2.

W sprawozdaniu analizuje się, w jakim stopniu Europejska Organizacja Aprobat Technicznych 
(EOTA) wywiązała się z zadań, na które otrzymała finansowanie ze środków unijnych. 
Głównym celem EOTA jest proponowanie producentom alternatywnej ścieżki uzyskania 
oznakowania CE dla wyrobów budowlanych, które nie są ujęte w zharmonizowanych normach 
europejskich opracowanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Producenci 
mogą wnioskować o europejską ocenę techniczną dla tych wyrobów, która będzie stanowiła 
podstawę do wydania deklaracji właściwości użytkowych i umieszczenia oznakowania CE. 
Komisja zauważa, że ścieżka ta nie była wykorzystywana w przypadku produktów 
innowacyjnych, jak początkowo oczekiwano. Z tego powodu przytłaczająca większość 
przygotowanych europejskich ocen technicznych nie dotyczy innowacyjnych produktów, ale 
tych już będących na rynku. Dodatkowo, jak stwierdzono w sprawozdaniu, dowody pośrednie 
wyraźnie sugerują, że ze ścieżki EOTA korzystano przede wszystkim z powodu 
niedostatecznego funkcjonowania systemu normalizacji i że europejskie oceny techniczne 
mogą nawet być postrzegane jako normy opracowane za pomocą alternatywnych środków. 
Jednak z powodu wysokich kosztów wystawienia europejskiej oceny technicznej ścieżka ta 
okazuje się droga i nieprzyjazna małym i średnim przedsiębiorstwom.

Cel tury kontroli ustawodawczej

Celem tury kontroli ustawodawczej jest umożliwienie posłom przeanalizowania oceny Komisji 
dotyczącej rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. W tym kontekście szczególną 
uwagę można zwrócić na kwestie normalizacji wyszczególnione w sprawozdaniu dotyczącym 
zadań przewidzianych w omawianym rozporządzeniu i finansowanych ze środków unijnych, 
które to sprawozdanie przyjęto w tym samym czasie co ocenę.

Posłowie mogą również zadać Komisji szczegółowe pytania dotyczące jej pomysłów odnośnie 
do ewentualnych działań następczych w związku z oceną, także tych proponowanych przez nią 
w kontekście możliwego przeglądu rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych.


