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Temats: Leģislatīvā pārbaude par Būvizstrādājumu regulas (Regula (ES) 
Nr. 305/2011) īstenošanu

Praktiski pasākumi

Pēc IMCO komitejas koordinatoru 2019. gada 4. decembra pieprasījuma IMCO komiteja 
2020. gada 22. janvārī rīko leģislatīvās pārbaudes sanāksmi par to, kā tiek īstenota 
Būvizstrādājumu regula1. Vienlaikus IMCO komitejas koordinatori nolēma arī sagatavot 
īstenošanas ziņojumu par regulu.

Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta 
(DG GROW) pārstāvis uzrunās komiteju, un pēc tam sekos debates ar komitejas locekļiem. 
GROW ĢD kompetentais dienests ir C1 nodaļa (Videi nekaitīgas tehnoloģijas un ražojumi). 

Vispārīga informācija par regulu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus 
būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus (Būvizstrādājumu regula) tika pieņemta 2011. gadā 
un pilnībā tiek piemērota kopš 2013. gada jūlija. Regulas tāpat kā iepriekšējās Būvizstrādājumu 
direktīvas (Padomes Direktīva 89/106/EEK) galvenais mērķis ir nodrošināt būvizstrādājumu 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību ES, nosakot saskaņotus nosacījumus to tirdzniecībai.

Komisijas veiktais Būvizstrādājumu regulas novērtējums

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus 
būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK.
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Komisija 2019. gada 24. oktobrī publicēja Būvizstrādājumu regulas novērtējumu.2 Vienlaikus 
tā pieņēma ziņojumu par novērtējuma rezultātiem attiecībā uz to 31. panta 4. punktā minēto 
uzdevumu atbilstību, kuri saņem Savienības finansējumu saskaņā ar Būvizstrādājumu regulas 
34. panta 2. punktu.3

Novērtējuma mērķis ir spriest par to, cik lielā mērā Būvizstrādājumu regula ir sasniegusi savus 
mērķus un palīdzējusi samazināt šķēršļus būvizstrādājumu iekšējam tirgum.

Efektivitātes analīze (tas, cik lielā mērā Būvizstrādājumu regula ir sasniegusi savus mērķus) 
liecina, ka, neraugoties uz pierādītas cēloņsakarības trūkumu, būvizstrādājumu pārrobežu 
tirdzniecība ES kopš Būvizstrādājumu regulas ieviešanas ir pieaugusi. Saskaņā ar novērtējumu 
galvenās vajadzības un uzdevumi, ko risina Būvizstrādājumu regula, ir šādas: i) lielākas 
tirdzniecības iespējas ekonomikas dalībniekiem ES iekšējā tirgū; ii) plašāka produktu izvēle 
tiešajiem lietotājiem; iii) labāka saziņa un informēšana (tostarp visaptverošas informācijas par 
produktu pieejamība); iv) samazināta juridiskā nenoteiktība.

Galvenie novērtējumā konstatētie trūkumi ir šādi:

i) nepietiekama standartizācijas sistēmas veiktspēja un rezultātu kvalitāte saskaņā ar 
Būvizstrādājumu regulu;

ii) dalībvalstu loma tirgus uzraudzībā ir mazāk nekā efektīva; kā arī

iii) vienkāršošanas noteikumu nelielā izmantošana. 

Turklāt regulējuma pārskatīšanas gadījumā Komisija ierosina, ka varētu būt vajadzīgi 
uzlabojumi attiecībā uz:

i) saskanību ar citiem tiesību aktiem par ražojumiem;

ii) alternatīvu veidu nozīmīgumu standartizācijas nodrošināšanā;

iii) izmaksu un ieguvumu attiecību;

iv) informācijas sniegšanas prasību dublēšanos; kā arī

v) konkrētas testēšanas un informācijas prasībām, jo īpaši vides prasībām, un dabas 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu, drošību un veselību.

Standartizācija saskaņā ar Būvizstrādājumu regulu

Attiecībā uz alternatīviem standartizācijas veidiem, kas ir paredzēti saskaņā ar Būvizstrādājumu 
regulu un minēti novērtējumā, papildu informācija un detalizētāks novērtējums ir sniegts 
Komisijas ziņojumā par novērtējuma rezultātiem attiecībā uz [Būvizstrādājumu regulas] 31. 
panta 4. punktā noteikto uzdevumu atbilstību, kuri saņem Savienības finansējumu saskaņā ar 
34. panta 2. punktu.

2 SWD(2019)1770 un SWD(2019)1771. Pēdējais minētais ir iepriekšējā kopsavilkums.
3 COM(2019)800.
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Šajā ziņojumā ir analizēts, kā Eiropas Tehniskā novērtējuma organizācija (EOTA) ir veikusi 
uzdevumus, kuriem tā ir saņēmusi ES finansējumu. EOTA galvenais mērķis ir piedāvāt 
ražotājiem alternatīvu veidu, kā iegūt atbilstības zīmi attiecībā uz būvizstrādājumiem, uz 
kuriem neattiecas saskaņotie Eiropas standarti, ko izstrādājusi Eiropas Standartizācijas 
komiteja (CEN). Attiecībā uz šiem būvizstrādājumiem ražotāji var pieprasīt Eiropas tehnisko 
novērtējumu (ETN), kas veidos pamatu ekspluatācijas īpašību deklarācijas izdošanai un 
atbilstības zīmes uzlikšanai. Komisija norāda, ka EOTA paredzētais veids nav izmantots 
inovatīviem ražojumiem, kā tas bija domāts. Tādējādi lielākā daļa sagatavoto ETN attiecas 
nevis uz inovatīviem produktiem, bet gan uz produktiem, kas jau tirgū ir. Turklāt, kā norādīts 
ziņojumā, netieši pierādījumi nepārprotami liecina, ka EOTA paredzētais veids galvenokārt ir 
guvis labumu no nepietiekamas standartizācijas sistēmas darbības un ka ETN pat var uzskatīt 
par standartiem, kas izstrādāti ar alternatīviem līdzekļiem. Turklāt, ņemot vērā ETN izstrādes 
augstās izmaksas, šis veids joprojām ir dārgs un nav labvēlīgs MVU.

Leģislatīvās pārbaudes sanāksmes mērķis

Leģislatīvās pārbaudes sanāksme tiek rīkota, lai ļautu komitejas locekļiem rūpīgi pārbaudīt 
Komisijas veikto Būvizstrādājumu regulas novērtējumu. Šajā sakarībā īpašu uzmanību varētu 
pievērst standartizācijas jautājumiem, kā izklāstīts vienlaikus ar novērtēšanu pieņemtajā 
ziņojumā par tādiem uzdevumiem saskaņā ar Būvizstrādājumu regulu, par kuriem saņem 
Savienības finansējumu.

Komitejas locekļi varētu arī pārbaudīt Komisijas idejas par turpmākiem pasākumiem, ko tā 
varētu veikt saistībā ar novērtējumu, tostarp par tādiem, kurus tā varētu ierosināt saistībā ar 
jebkuru Būvizstrādājumu regulas pārskatīšanu.


