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Praktična ureditev

Na zahtevo svojih koordinatorjev z dne 4. decembra 2019 bo odbor IMCO 22. januarja 2020 
organiziral sejo za zakonodajni nadzor statusa izvajanja uredbe o gradbenih proizvodih1. 
Obenem so koordinatorji IMCO sklenili, da bodo pripravili osnutek poročila o izvajanju uredbe.

Po razpravi poslancev bo odbor nagovoril predstavnik GD GROW. Pristojna služba v GD 
GROW je enota C1 (Čiste tehnologije in izdelki). 

Ozadje uredbe

Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za 
trženje gradbenih proizvodov (uredba o gradbenih proizvodih) je bila sprejeta leta 2011 in se v 
celoti izvaja od julija 2013. Glavni cilj uredbe, enako kot prej direktive o gradbenih proizvodih 
(Direktiva Sveta 89/106/EGS), je zagotoviti ustrezno delovanje notranjega trga za gradbene 
proizvode v EU z določitvijo usklajenih pogojev za njihovo trženje.

Ocena uredbe o gradbenih proizvodih, ki jo je pripravila Komisija

1 Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev 
za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS.
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24. oktobra 2019 je Komisija objavila oceno uredbe o gradbenih proizvodih2. Hkrati je sprejela 
poročilo o rezultatih ocene ustreznosti nalog, določenih v členu 31(4), ki prejemajo sredstva 
Unije v skladu s členom 34(2) uredbe o gradbenih proizvodih.3

Namen je oceniti, do kakšne mere je uredba dosegla svoje cilje in pomagala zmanjšati ovire za 
gradbene proizvode na notranjem trgu. 

Analiza učinkovitosti (do kakšne mere je uredba dosegla svoje cilje) je pokazala, da je čezmejna 
trgovina z gradbenimi proizvodi v EU po uvedbi uredbe zrasla, čeprav vzročna povezava ni 
dokazana. Glede na oceno ključne potrebe in izzivi, ki jih uredba obravnava, zajemajo: (i) večje 
trgovinske priložnosti za gospodarske akterje na notranjem trgu EU; (ii) večja izbira proizvodov 
za končne uporabnike; (iii) boljša komunikacija in informacije (vključno z razpoložljivostjo 
celovitih informacij o proizvodu) in (iv) manjša pravna negotovost.

Glavne pomanjkljivosti, ugotovljene v oceni:

(i) nezadostna učinkovitost in kakovost rezultatov sistema standardizacije v okviru 
uredbe;

(ii) neučinkovita vloga držav članic pri nadzoru trga in

(iii) nizka uporaba določb o poenostavitvi. 

V primeru revizije Komisija dodatno predlaga, da bi bilo morda treba izboljšati:

(i) skladnost z drugo zakonodajo o proizvodih;

(ii) ustreznost alternativne poti k standardizaciji;

(iii) razmerje med stroški in koristmi;

(iv) podvajanje zahtev po informacijah in

(v) nekatere zahteve glede testiranja in informacij, predvsem okoljskih, ter trajnostne 
rabe naravnih virov, varnosti in zdravja.

Standardizacija v okviru uredbe

V poročilu Komisije o rezultatih ocene ustreznosti nalog, določenih v členu 31(4) [uredba o 
gradbenih proizvodih], ki prejemajo sredstva Unije v skladu s členom 34(2), so na voljo dodatne 
informacije in natančnejša ocena alternativnega načina za standardizacijo, ki je določen v 
uredbi in omenjen v oceni.

Poročilo preučuje, kako je Evropska organizacija za tehnična soglasja (EOTA) izvedla nalogo, 
za katero je dobila sredstva EU. Glavni cilj EOTA je proizvajalcem ponuditi alternativno pot 
za pridobitev oznake CE za gradbene proizvode, ki niso zajeti v harmoniziranih evropskih 
standardih, ki jih je oblikoval Evropski odbor za standardizacijo (CEN). Za te gradbene 

2 SWD(2019)1770 in SWD(2019)1771. Slednji je povzetek prvega.
3 COM(2019)0800.
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proizvode lahko proizvajalci zahtevajo evropsko tehnično oceno (ETA), ki bo podlaga za izdajo 
izjave o lastnostih in namestitev oznake CE. Komisija ugotavlja, da se način EOTA ne uporablja 
za inovativne proizvode, kot je bilo predvideno. Torej se velika večina pripravljenih ETA ne 
nanaša na inovativne proizvode, ampak na proizvode, ki so že na trgu. Kot je zapisano v 
poročilu, pa posredni dokazi tudi kažejo, da ima način EOTA predvsem koristi od premajhne 
uspešnosti sistema standardizacije, ETA pa lahko celo obravnavamo kot standarde, oblikovane 
na alternativen način. Poleg tega je zaradi visokih stroškov priprave ETA ta način drag in ni 
prijazen do malih in srednjih podjetij.

Namen nadzora

Namen zakonodajnega nadzora je poslancem omogočiti, da imajo nadzor nad oceno uredbe o 
gradbenih proizvodih, ki jo je pripravila Komisija. V tem kontekstu bi lahko posebno pozornost 
namenili vprašanjem standardizacije, kot so navedena v poročilu o nalogah v okviru uredbe o 
gradbenih proizvodih, ki prejemajo sredstva Unije, sprejetih hkrati z oceno.

Poslanci bodo morda želeli Komisiji postaviti vprašanja v zvezi z njenimi načrti za spremljanje 
ocene, med drugim za spremljanje, ki ga utegne predlagati v okviru revizije uredbe o gradbenih 
proizvodih.


