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Praktični dogovori

Odbor IMCO na zahtjev svojih koordinatora od 4. prosinca 2019. održat će 22. siječnja 2020. 
sjednicu o zakonodavnom nadzoru u pogledu statusa provedbe Direktive o građevnim 
proizvodima1. Koordinatori Odbora IMCO istodobno su odlučili sastaviti izvješće o provedbi 
Uredbe.

Odboru će se obratiti predstavnik DG GROW-a, nakon čega će uslijediti rasprava sa 
zastupnicima. Nadležna je služba u DG GROW-u odjel C1 (čiste tehnologije i proizvodi). 

Osnovne informacije o Uredbi

Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih uvjeta za 
stavljanje na tržište građevnih proizvoda (Uredba o građevnim proizvodima) donesena je 2011., 
a u potpunosti se primjenjuje od srpnja 2013. Glavni je cilj Uredbe, kao i prethodne Direktive 
o građevnim proizvodima (Direktiva Vijeća 89/106/EEZ) osigurati pravilno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta za građevne proizvode u EU-u utvrđivanjem usklađenih uvjeta za njihovo 
stavljanje na tržište.

1 Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta 
za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ.
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Komisijina ocjena Uredbe o građevnim proizvodima

Komisija je 24. listopada 2019. objavila ocjenu Uredbe o građevnim proizvodima.2 U isto 
vrijeme usvojila je izvješće o ishodu ocjenjivanja relevantnosti zadataka utvrđenih u članku 31. 
stavku 4. koji se financiraju sredstvima Unije u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe o 
građevnim proizvodima.3

Svrha je ocjenjivanja utvrditi u kojoj je mjeri Uredba o građevnim proizvodima ispunila svoje 
ciljeve i doprinijela smanjenju prepreka unutarnjem tržištu građevnih proizvoda.

Analiza učinkovitosti (mjera u kojoj je Uredba o građevnim proizvodima postigla svoje ciljeve) 
pokazuje da je od uvođenja Uredbe došlo do rasta prekogranične trgovine građevnim 
proizvodima, premda nije dokazana uzročno-posljedična veza. Prema ocjeni, ključne potrebe i 
izazovi koje rješava Uredba o građevnim proizvodima obuhvaćaju: i. povećane mogućnosti 
trgovine za gospodarske subjekte na unutarnjem tržištu EU-a; ii. veći izbor proizvoda za krajnje 
korisnike; iii. bolju komunikaciju i informiranje (što uključuje i dostupnost sveobuhvatnih 
informacija o proizvodu); i iv. smanjenu pravnu nesigurnost.

Prilikom ocjenjivanja utvrđeni su sljedeći glavni nedostaci:

i. nedovoljna učinkovitost i kvaliteta rezultata sustava normizacije u okviru Uredbe o 
građevnim proizvodima;

ii. nedovoljno učinkovita uloga država članica u nadzoru tržišta; i

iii. slabo korištenje odredbi o pojednostavnjenju. 

Komisija nadalje predlaže da bi u slučaju revizije moglo biti potrebno poboljšati sljedeće 
aspekte:

i. dosljednost s drugim propisima o proizvodima;

ii. relevantnost alternativnoj puta normizacije;

iii. omjer troškova i koristi;

iv. udvostručavanje zahtjeva u pogledu informiranja; i

v. određene zahtjeve u pogledu testiranja i informiranja, posebno one povezani s 
okolišem, te održivo korištenje prirodnih resursa, sigurnost i zdravlje.

Normizacija u okviru Uredbe o građevnim proizvodima

U pogledu alternativnog puta normizacije predviđenog Uredbom o građevnim proizvodima i 
spomenutog u ocjeni, dodatne informacije i detaljnija procjena iznesene su u Komisijinom 
izvješću o ishodu ocjenjivanja relevantnosti zadataka utvrđenih u članku 31. stavku 4. [Uredbe 
o građevnim proizvodima] koji se financiraju sredstvima Unije u skladu s člankom 34. 

2 SWD(2019)1770 i SWD(2019)1771. Drugi je dokument sažetak prvoga.
3 COM(2019)800.
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stavkom 2.

U tom se izvješću analizira na koji način Europska organizacija za tehničko ocjenjivanje 
(EOTA) provodi zadatke za koje je primila sredstva EU-a. Glavni je cilj EOTA-e da 
proizvođačima pruža alternativan put za dobivanje oznake CE za građevne proizvode koji nisu 
obuhvaćeni usklađenim europskim normama koje je razvio Europski odbor za normizaciju 
(CEN). Za te građevne proizvode proizvođači mogu zatražiti europsku tehničku ocjenu (ETA), 
koja će činiti osnovu za izdavanje izjave o svojstvima i postavljanje oznake CE. Komisija 
napominje da se taj put preko EOTA-e nije koristio za inovativne proizvode, kako je zamišljeno. 
Stoga se velika većina pripremljenih ETA-ova ne odnosi se na inovativne proizvode, već na 
proizvode koji su već na tržištu. Povrh toga, kako se navodi u izvješću, dokazi na osnovi indicija 
uvelike ukazuju i na to da je pristup EOTA-e ponajprije ostvario koristi od slabih rezultata 
normizacijskog sustava i da se neki ETA-ovi čak mogu smatrati normama izrađenima 
alternativnim sredstvima. Nadalje, troškovi za izradu ETA-ova visoki su, tako da je taj pristup 
skup i nije pogodan za MSP-ove.

Svrha nadzorne sjednice

Svrha je sjednice o zakonodavnom nadzoru omogućiti zastupnicima da preispitaju Komisijinu 
ocjenu Uredbe o građevnim proizvodima. U tom bi se kontekstu posebna pozornost mogla 
posvetiti pitanjima normizacije, kao što je opisano u izvješću o zadacima u okviru Uredbe o 
građevnim proizvodima koji se financiraju sredstvima Unije, donesenom u isto vrijeme kada i 
ocjena.

Zastupnici bi također mogli htjeti provesti nadzor nad idejama Komisije u pogledu eventualnih 
daljnjih mjera nakon ocjenjivanja, među ostalim mjera koje bi Komisija mogla predložiti u 
kontekstu eventualne revizije Uredbe o građevnim proizvodima.


