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Aspecte de ordin practic

La cererea coordonatorilor IMCO din 4 decembrie 2019, Comisia IMCO organizează, la data 
de 22 ianuarie 2020, o sesiune de control legislativ referitoare la punerea în aplicare a 
Regulamentului privind produsele pentru construcții1. Totodată, coordonatorii IMCO au decis, 
de asemenea, să elaboreze un raport privind punerea în aplicare a regulamentului.

Un reprezentant al DG GROW se va adresa comisiei, după care va urma o dezbatere cu 
membrii. Serviciul competent din cadrul DG GROW este unitatea C1 (tehnologii și produse 
ecologice). 

Informații de context privind regulamentul

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 
condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții (Regulamentul privind 
produsele pentru construcții- RPC) a fost adoptat în 2011 și se aplică integral începând din iulie 
2013. Obiectivul principal al regulamentului, ca și cel al Directivei anterioare privind produsele 

1 Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a 
unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 
89/106/CEE a Consiliului.
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pentru construcții (Directiva 89/106/CEE a Consiliului), este de a face ca piața internă să 
funcționeze în mod corespunzător pentru produsele pentru construcții în UE, stabilind condiții 
armonizate pentru comercializarea acestora.

Evaluarea de către Comisie a RPC

La 24 octombrie 2019, Comisia a publicat o evaluare a RPC.2 În același timp, Comisia a adoptat 
un raport privind rezultatele evaluării relevanței sarcinilor stabilite la articolul 31 alineatul (4) 
care beneficiază de finanțare din partea Uniunii în temeiul articolul 34 alineatul (2) din RPC.3

Scopul evaluării este de a afla în ce măsură RPC și-a îndeplinit obiectivele și a contribuit la 
reducerea obstacolelor de pe piața internă pentru produsele pentru construcții.

Analiza eficacității (măsura în care RPC și-a îndeplinit obiectivele) arată că, în pofida absenței 
unei legături de cauzalitate dovedite, comerțul transfrontalier cu produse pentru construcții a 
crescut în UE de la introducerea RPC. Conform evaluării, printre principalele nevoi și provocări 
abordate de RPC se numără: (i) creșterea oportunităților comerciale pentru actorii economici 
de pe piața internă a UE; (ii) o mai mare gamă de produse la dispoziția utilizatorilor finali; (iii) 
o mai bună comunicare și informare (inclusiv disponibilitatea unor informații cuprinzătoare 
despre produse), precum și (iv) reducerea incertitudinii juridice.

Principalele deficiențe identificate de evaluare sunt:

(i) performanța și calitatea insuficientă a rezultatelor sistemului de standardizare 
prevăzut de RPC;

(ii) rolul mai puțin decât eficient al statelor membre în supravegherea pieței, precum și

(iii) utilizarea pe scară redusă a dispozițiilor în materie de simplificare. 

În cazul unei revizuiri, Comisia sugerează, de asemenea, că ar putea fi necesare îmbunătățiri în 
ceea ce privește:

(i) coerența cu alte acte legislative privind produsele;

(ii) relevanța parcursului alternativ de standardizare;

(iii) raportul costuri-beneficii;

(iv) duplicarea cerințelor privind informarea, precum și

(v) anumite cerințe în materie de testare și de informare, în special cele de mediu, 
precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale, securitatea și sănătatea.

Standardizarea în temeiul RPC

În ceea ce privește parcursul alternativ de standardizare prevăzut de RPC și menționat în 

2 SWD(2019)1770 și SWD(2019)1771. Al doilea document este un rezumat al primului document.
3 COM(2019)800.
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evaluare, informații suplimentare și o evaluare mai detaliată sunt furnizate în raportul Comisiei 
privind rezultatele evaluării relevanței sarcinilor stabilite la articolul 31 alineatul (4) [din RPC] 
care primesc finanțare din partea Uniunii în temeiul articolul 34 alineatul (2).

Raportul analizează modul în care Organizația Europeană pentru Agremente Tehnice (EOTA) 
și-a îndeplinit sarcinile pentru care a primit finanțare din partea UE. Obiectivul principal al 
EOTA este de a oferi producătorilor o metodă alternativă de a obține marcajul CE pentru 
produsele de construcții care nu sunt acoperite de standardele europene armonizate elaborate 
de Comitetul European de Standardizare (CEN). Pentru respectivele produse de construcții, 
producătorii pot solicita un agrement tehnic european, care va constitui baza pentru emiterea 
declarației de performanță și aplicarea marcajului CE. Comisia observă că parcursul EOTA nu 
a fost utilizat pentru produse inovatoare, după cum se intenționase. Astfel, majoritatea 
covârșitoare a agrementelor tehnice europene elaborate nu se referă la produse inovatoare, ci la 
produsele aflate deja pe piață. În plus, astfel cum se menționează în raport, dovezile 
circumstanțiale sugerează în mod clar că parcursul EOTA a beneficiat în primul rând de 
rezultatele slabe ale sistemului de standardizare și că agrementele tehnice europene pot fi 
considerate chiar ca standarde elaborate prin mijloace alternative. În plus, având în vedere 
costurile ridicate pentru elaborarea agrementelor tehnice europene, acest parcurs este costisitor 
și nu este favorabil IMM-urilor.

Scopul sesiunii de control

Scopul sesiunii de control legislativ este de a le permite membrilor să examineze evaluarea 
RPC făcută de către Comisie. În acest context, ar putea fi acordată o atenție deosebită aspectelor 
legate de standardizare, astfel cum se detaliază în raportul privind sarcinile prevăzute în RPC 
care primesc finanțare din partea Uniunii, raport adoptat în același timp cu evaluarea.

Membrii ar putea dori, de asemenea, să întrebe care sunt ideile Comisiei cu privire acțiunile pe 
care ar putea să le realizeze în urma evaluării și cele pe care ar putea să le propună în contextul 
unei eventuale revizuiri a RPC.


