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Vec: Legislatívna kontrola vykonávania nariadenia o stavebných výrobkoch 
(nariadenie (EÚ) č. 305/2011)

Praktické opatrenia

Na žiadosť koordinátorov výboru IMCO zo 4. decembra 2019 sa vo výbore IMCO 22. januára 
2020 koná legislatívne preskúmanie stavu vykonávania nariadenia o stavebných výrobkoch1. 
Koordinátori výboru IMCO sa zároveň rozhodli vypracovať aj správu o vykonávaní nariadenia.

Vo výbore vystúpi zástupca GR GROW, potom bude nasledovať diskusia s poslancami. 
Príslušným útvarom v GR GROW je oddelenie C1 (čisté technológie a produkty). 

Základné informácie o nariadení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú 
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh nariadenie o stavebných 
výrobkoch - NSV) bolo prijaté v roku 2011 a v plnom rozsahu sa uplatňuje od júla 2013. 
Podobne ako v prípade predchádzajúcej smernice o stavebných výrobkoch (smernica Rady 
89/106/EHS) je hlavným cieľom nariadenia riadne fungovanie vnútorného trhu so stavebnými 
výrobkami v EÚ stanovením harmonizovaných podmienok ich uvádzania na trh.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú 
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 
89/106/EHS
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Hodnotenie nariadenia o stavebných výrobkoch Komisiou

Komisia zverejnila hodnotenie nariadenia o stavebných výrobkoch 24. októbra 20192. Zároveň 
prijala správu o výsledku hodnotenia relevantnosti úloh uvedených v článku 31 ods. 4, ktoré 
Únia financuje podľa článku 34 ods. 2 nariadenia o stavebných výrobkoch3.

Účelom hodnotenia je posúdiť, do akej miery NSV dosiahlo svoje ciele a pomohlo znížiť 
prekážky vnútorného trhu so stavebnými výrobkami.

Z analýzy účinnosti (v akom rozsahu NSV dosiahlo svoje ciele) vyplýva, že napriek absencii 
preukázanej príčinnej súvislosti sa cezhraničný obchod so stavebnými výrobkami v EÚ od 
zavedenia NSV zvýšil. Ku kľúčovým potrebám a otázkam, ktoré NSV rieši, podľa hodnotenia 
patria: i) viac obchodných príležitostí pre hospodárske subjekty na vnútornom trhu EÚ, ii) väčší 
výber výrobkov pre koncových používateľov, iii) lepšia komunikácia a informovanosť (vrátane 
dostupnosti komplexných informácií o výrobkoch) a iv) nižšia právna neistota.

Hlavné nedostatky uvedené v hodnotení sú:

(i) nedostatočné dodržiavanie systému normalizácie a kvalita jeho výstupov v rámci 
NSV,

(ii) neúčinné postavenie členských štátov v dohľade nad trhom, a

(iii) slabé využívanie zjednodušujúcich ustanovení. 

Komisia ďalej navrhuje, že v prípade revízie sa môže vyskytnúť potreba zlepšení, pokiaľ ide o:

(i) súlad s inými právnymi predpismi o výrobkoch,

(ii) relevantnosť alternatívneho spôsobu normalizácie,

(iii) pomer nákladov a prínosov,

(iv) duplicita požiadaviek na poskytované informácie a

(v) určité požiadavky na skúšanie a informácie, najmä environmentálne, a udržateľné 
využívanie prírodných zdrojov, bezpečnosť a zdravie.

Normalizácia podľa NSV

Pokiaľ ide o alternatívny spôsob normalizácie stanovený v NSV a uvedený v hodnotení, ďalšie 
informácie a podrobnejšie posúdenie sa uvádzajú v správe Komisie o výsledku hodnotenia 
relevantnosti úloh stanovených v článku 31 ods. 4 [NSV], ktorým Únia poskytuje finančné 
prostriedky podľa článku 34 ods. 2.

V tejto správe sa analyzuje výkon úloh Európskej organizácie pre technické posudzovanie 
EOTA, na ktoré získala finančné prostriedky EÚ. Hlavným cieľom organizácie EOTA je 

2 SWD(2019)1770 a SWD(2019)1771. Druhý zoznam je zhrnutím prvého z nich.
3 COM(2019) 800.
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ponúknuť výrobcom alternatívny spôsob na získavanie označenia CE pre stavebné výrobky, na 
ktoré sa nevzťahujú harmonizované európske normy Európskeho výboru pre normalizáciu 
CEN. Pokiaľ ide o uvedené stavebné výrobky, výrobcovia môžu požiadať o európske technické 
posúdenie, ktoré bude základom pre vydanie vyhlásenia o parametroch a označenie CE. 
Komisia poznamenáva, že pre inovatívne výrobky sa nevyužíva organizácia EOTA tak, ako sa 
plánovalo. Prevažná väčšina vypracovaných európskych technických posúdení sa teda netýka 
inovatívnych výrobkov, ale výrobkov, ktoré už na trhu sú. Ako sa uvádza v správe, nepriame 
dôkazy nekompromisne upozorňujú na to, že organizácia EOTA bola využívaná predovšetkým 
z dôvodu nedostatočnej výkonnosti systému normalizácie a že európske technické posúdenia 
možno dokonca považovať za normy, ktoré vznikli alternatívnym spôsobom. Okrem toho z 
dôvodu vysokých nákladov na vypracovanie európskeho technického posúdenia je tento spôsob 
naďalej nákladný a MSP nevyhovuje.

Účel kontrolnej schôdze

Účelom legislatívnej kontroly je umožniť poslancom preskúmať hodnotenie NSV zo strany 
Komisie. V tejto súvislosti by sa podľa správy o úlohách podľa NSV mohla osobitná pozornosť 
venovať otázkam normalizácie, na ktorú Únia vynakladá finančné prostriedky schválené v 
rovnakom čase ako hodnotenie.

Poslanci by tiež mohli preskúmať predstavy Komisie o prípadných opatreniach nasledujúcich 
po hodnotení, vrátane jej prípadného návrhu v súvislosti s prípadnou revízie NSV.


