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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И 
КОНСТАТАЦИИТЕ

На 18 март 2020 г. на докладчика беше възложена задачата да изготви доклад относно 
прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за 
предлагането на пазара на строителни продукти в отговор на плановете на Комисията 
за преразглеждане на Регламента за строителните продукти (CPR).

След назначаването си докладчикът е събрал информация и е основал научните си 
изследвания, наред с другото, на следните източници: 

 Конференцията на заинтересованите страни по техническите въпроси във връзка 
с преразглеждането на CPR, организирана от Европейската комисия, ГД 
„Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на 7 септември 
2020 г.;

 Датски технологичен институт (DTI), Генерална дирекция „Вътрешен пазар, 
промишленост, предприемачество и МСП „(Европейска комисия), Global Data 
Collection Company (Дружество за събиране на данни в световен мащаб) 
(GDCC), Joint Institute for Innovation Policy (Съвместен институт за новаторска 
политика) (JIIP), VVA Economics & Policy „Supporting study for the review of the 
Construction Products Regulation“ (Подпомагащо проучване за прегледа на 
Регламента за строителните продукти). Оценка на въздействието: окончателен 
доклад, 2018 г.1;

 Подпомагащо проучване за оценка на въздействието във връзка с прегледа на 
регламента за строителните продукти, окончателен доклад, който ще бъде 
публикуван в края на 2020 г., Copenhagen Economics, Датския технологичен 
институт (DTI) и EPRD;

 Европейска комисия, „Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителните продукти – 
анализ на данните за производството и търговията със строителни продукти“, 
2019 г.2;

Регламент за строителните продукти  – въведение 

Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането 
на пазара на строителни продукти (Регламент за строителните продукти/CPR) беше 
приет през 2011 г. и има за цел да гарантира свободното движение на строителни 
продукти на вътрешния пазар. 

Законодателството на ЕС относно строителните продукти не следва така наречения 
„Нов подход за техническа хармонизация“, който се прилага широко спрямо 
законодателството в областта на вътрешния пазар за продукти. Спецификата на 
правилата относно строителните продукти произтича от тяхната характеристика като 
междинни продукти и от факта, че правилата относно строителните работи са от 
национална компетентност. Вследствие на това в CPR не се определят изисквания по 

1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en 
2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621


PE655.860v01-00 4/14 PR\1211009BG.docx

BG

отношение на продуктите. CPR по-скоро съдържа набор от хармонизирани правила за 
оценка на експлоатационните показатели на строителните продукти по отношение на 
основните характеристики на тези продукти (например показатели във връзка с 
противопожарна безопасност, звукова изолация). Въпреки това държавите членки 
запазват своите правомощия, що се отнася до изискванията за безопасност, опазването 
на околната среда и енергията, които се прилагат за сгради и строителни съоръжения.

В ЕС 18 милиона души са заети в строителния сектор, това е сектор, който допринася с 
9% за БВП.3 При евентуално преразглеждане на CPR трябва по-специално да се вземат 
предвид особеностите на сектора. Блокирането на създаването и адаптирането на 
хармонизирани стандарти за строителни продукти, което може да бъде приписано 
отчасти на формални изисквания (вж. решение на Съда на ЕС по дело C-613/14 – 
„James Elliot“), доведе до спиране на по-нататъшното разработване на хармонизирани 
стандарти. Докладчикът счита, че това представлява сериозна заплаха за 
функционирането на вътрешния пазар на строителни продукти. Както краткосрочните 
решения, така и насочените към бъдещето действия са необходими, за да се даде нов 
тласък на процеса на стандартизация в условия на безизходица. Докладчикът 
приветства оценката на Комисията на CPR и текущия преглед, насочен към премахване 
на пречките пред вътрешния пазар на строителни продукти.

Развитие и усъвършенстване на вътрешния пазар на строителни продукти

Въпреки че CPR гарантира свободното движение на строителни продукти в рамките на 
Европейския съюз, следва да се вземат предвид интересите и нуждите на държавите 
членки. В CPR са определени хармонизирани правила за маркировката „CE“ на 
строителни продукти и се определя как следва да бъдат декларирани техните 
показатели, що се отнася до техните основни характеристики. Тези изисквания са 
необходими, за да се гарантира, че е налице надеждна информация за специалистите, 
властите и потребителите и за да се дава възможност на производителите в различните 
държави членки да сравняват строителните продукти.

Докладчикът подчертава, че концепцията за общ технически език следва да се запази 
като връзка между изискванията на държавите членки и Декларацията за 
експлоатационни показатели, посочена в Регламента за строителните продукти. 
Докладчикът признава важната роля на Европейския комитет по стандартизация (CEN) 
и на Европейския комитет по електротехническа стандартизация (Cenelec) като 
компетентни органи за разработването на хармонизирани стандарти. Европейската 
организация за техническо оценяване (ЕОТО) и органите за техническо оценяване 
(ОТО) следва да продължават да носят отговорност за изготвянето на европейските 
документи за оценяване.

Докладчикът изразява загриженост, че от общо 444 съществуващи хармонизирани 
стандарта за строителни продукти през последните четири години са публикувани едва 
12 стандарта. Този блокаж е свързан с времето, необходимо за създаване на нови 
стандарти, както и с изоставането в преразглеждането на съществуващи стандарти. 

3 Европейска комисия, „The European Construction sector – A global partner“ (Строителният сектор в ЕС – 
глобален партньор), 2016 г.
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Ускоряването на този процес и подобряването на качеството на съществуващите 
европейски хармонизирани стандарти е от първостепенно значение. Производителите 
на строителни продукти и крайните ползватели се нуждаят както от правна сигурност, 
така и от сигурност при дългосрочното планиране.

Маркировката „СЕ“ и декларацията за експлоатационни показатели

На практика маркировката „CE“ за строителни продукти често се разбира погрешно 
като знак за качество. Маркировката „CE“ обаче се отнася до характеристиките на 
продукта и не обозначава съответствие със специфични продуктови изисквания, като 
например безопасност. Поради това докладчикът се застъпва за решения, които да 
предоставят на крайния ползвател точна и ясна информация относно безопасността на 
строителните продукти и съответствието им с националните изисквания за безопасност 
на сградите. Крайните ползватели, МСП и професионалните ползватели следва да 
могат да разполагат с цялата значима информация за продукта, за да се гарантира, че 
продуктът е в съответствие с изискванията на държавите членки за строителството. 
Декларацията за експлоатационните показатели трябва винаги да включва конкретна и 
ясно предвидена употреба.

Поради това докладчикът призовава Комисията да обмисли дали е възможно в CPR да 
бъдат включени минимални изисквания по отношение на продуктите. Те следва да 
гарантират здравето и безопасността на гражданите и опазването на околната среда. 
Минималните изисквания за продуктите също могат да бъдат полезни за 
противодействие на възможно разпокъсване на вътрешния пазар.

Възприемане на основаващи се на информационните технологии методи 

Обемът на информацията за продуктите, който трябва да бъде съобщаван на 
потребителите в съответствие с CPR, по всяка вероятност ще се увеличи, особено с 
оглед на изискванията за устойчивост и за опазване на околната среда. Следователно 
трябва да се очаква, че информацията за продукта вече не може да бъде напълно 
отразявана в маркировката „CE“ върху продукта. От съществено значение е 
строителите и другите ползватели на строителни продукти да са в състояние лесно и 
надеждно да установят дали даден строителен продукт в определена държава членка е 
разрешен за употреба по предназначение. Ето защо се отправя решителна препоръка за 
използване на цифрови методи. Те биха дали възможност за просто сравняване на 
изискванията на държавите членки и на информацията, предоставена от Декларацията 
за експлоатационни показатели. Освен това опитът показва, че не е необходимо да се 
представя една и съща информация два пъти, веднъж в Декларацията за 
експлоатационните показатели и втори път чрез маркировката „CE“. Като алтернативен 
път следва да се използват методи, основаващи се на информационните технологии, за 
да се повиши ефективността на комуникацията между участниците в рамките на 
веригата на доставки. По този начин докладчикът разглежда концепциите и методите, 
като например блокверигата и интелигентната Декларация за експлоатационните 



PE655.860v01-00 6/14 PR\1211009BG.docx

BG

показатели4 като крайно необходимо развитие, което следва да бъде включено в 
преразгледания CPR. За да се гарантира еднаквото прилагане на такива цифрови 
решения, преразгледаният CPR следва да предвиди подходяща рамка, която да бъде 
прилагана от държавите членки. На националните точки за контакт за продукти може 
да бъде поверено предоставянето на информация относно националните изисквания за 
строителни продукти за специфични употреби.

Засилване на надзора на пазара

Разпоредбите за надзор на пазара на преразгледания CPR следва да вземат предвид 
специфичните характеристики на строителния сектор. 

По-специално МСП изразиха съжаление от сегашното състояние на методите за надзор 
на пазара, които те считат за недостатъчни и неефективни. Липсата на ефективен 
надзор на пазара накърнява доверието в законодателството на Съюза и в маркировката 
„CE“. Освен това тази липса не успява да създаде равни условия за икономическите 
оператори. Слабото наблюдение на пазара би могло да доведе и до появата на 
строителни продукти, които не отговарят на декларираните експлоатационни 
характеристики, като по този начин застрашават крайните ползватели и потребителите. 

Ето защо докладчикът призовава държавите членки да прилагат изцяло Регламент (ЕС) 
2019/1020 относно надзора на пазара5. 

Органите за надзор на пазара трябва да могат да проверяват дали декларацията за 
експлоатационните характеристики на даден продукт отговаря на изискванията на 
държавата членка за предвидената употреба. Освен това правомощията на органите за 
надзор на пазара трябва също така да бъдат ефективни и приложими в случаите, когато 
продуктът се доставя директно на ползвателя.

Органите за надзор на пазара следва допълнително да се съсредоточават върху онлайн 
продажбите в сектора на строителните продукти: необходимо е да се осигури 
ефективен надзор на пазара на строителни продукти, продавани онлайн, по-специално 
за строителни продукти, закупувани от трети държави, за да се гарантира не само 
безопасността на продуктите, но и лоялната конкуренция на вътрешния пазар.

Обхват и връзка с други законови актове на ЕС

В допълнение към CPR, други хармонизирани области на вторичното законодателство 
на ЕС, като например Директивата относно машините, Рамковата директива за 

4 Решения за интелигентна Декларация за експлоатационните показатели, които позволяват на 
ползвателите на строителни продукти лесно да сравняват изискванията на дадена държава членка с 
информацията за продукта съгласно декларацията за експлоатационните показатели. Тези решения 
обаче изискват съществуващите специфични изисквания за употреба на строителните продукти да 
се съгласуват по електронен път от държавите членки с електронна декларация за експлоатационни 
показатели. Цифровото предоставяне на изисквания за строителните продукти в специфични 
ситуации на употреба може да се извършва от националните звена за контакт относно продуктите.

5 OВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1.
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енергийното  етикетиране6, Рамковата директива за отпадъците7 и Директивата за 
екодизайна, също засягат строителните продукти. Ето защо е важно да се изясни 
обхватът, границите и връзката между CPR и съответните актове на вторичното 
законодателство на ЕС. Следва да се установят стълкновителни норми в случай на 
припокриване със CPR, за да се гарантира прозрачност и правна сигурност.

Устойчивост на строителните продукти

Докладчикът приветства целта на Комисията да направи строителния сектор по-
устойчив чрез разглеждане на показателите за устойчивост на строителните продукти 
при преразглеждането на CPR, както е обявено в Плана за действие за кръговата 
икономика. Въпреки това включването на целите за устойчиво развитие в новия 
CPR/преработен CPR не следва да води до повишаване на цените на строителните 
продукти. Следва да се направи оценка на начина, по който критериите за устойчивост 
могат да бъдат разгледани при евентуалното преразглеждане на CPR.

Привличане на заинтересованите страни

Включването на заинтересованите страни в процеса на консултации и оценка на CPR 
следва да бъде гарантирано, за да се гарантират равнопоставени условия на 
конкуренция между икономическите оператори. Освен това при оценката на CPR 
следва да бъдат взети предвид нуждите и разходите за предприятията, по-специално за 
МСП.

Позиция на докладчика

Особено в контекста на пандемията от COVID-19 и на икономическите последици от 
нея е важно да не се налагат ненужни неоправдани бюрократични пречки върху 
строителния сектор. Въздействието на пандемията от COVID-19 върху строителния 
сектор е очевидно от недостига на доставки на строителни материали и отсъствието на 
работници поради задължения за поставяне под карантина. Стопанските субекти, 
общините и частните домакинства не са склонни да правят нови инвестиции, което 
оказва отрицателно въздействие върху строителния сектор. Заинтересованите страни се 
нуждаят от гъвкави, ясни и лесни за прилагане решения, за да работят за 
икономическото възстановяване. В случай на преразглеждане на CPR това 
преразглеждане следва да отчита нуждите на отрасъла и особеностите на строителния 
сектор, по-специално МСП. Трябва да се осигури правна яснота при преразглеждането 
на съществуващите стандарти, свързани със CPR. Това е особено важно по време на 
всеки преходен период, през който се разработват нови стандарти. В това отношение 
трябва да се избягват регулаторни пропуски, да се спазват изискванията за прозрачност 
и качество и да се вземат предвид всички заинтересовани страни, включително 
публичните органи и МСП.

6 OВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1.
7 OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 2.
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Като се има предвид това, докладчикът препоръчва: (I) по-нататъшно развитие на 
вътрешния пазар на строителни продукти; (II) оптимизация на маркировката „СЕ“ и на 
Декларацията за експлоатационните характеристики; (III) засилване на надзора на 
пазара (IV) ясни насоки в случай на припокриване на специфично законодателство в 
областта на продуктите със CPR; и (V) използването на цифрови инструменти.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Относно прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти 
(Регламент за строителните продукти)
(2020/2028(INI))

Европейският парламент,

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането 
на пазара на строителни продукти1,

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 
94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 
2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на 
Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета2,

— като взе предвид оценката на Комисията от 24 октомври 2019 г. на Регламент (ЕС) 
№ 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 
продукти (SWD(2019)1770),

— като взе предвид доклада на Комисията от 24 октомври 2019 г. относно 
резултатите от оценката на значимостта на задачите, предвидени в член 31, 
параграф 4, които получават финансиране от Съюза в съответствие с член 34, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на 
пазара на строителни продукти (COM(2019)0800),

— като взе предвид регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на 
продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) 
№ 765/2008 и (ЕС) № 305/20113,

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и 
надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 339/934,

1 OВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.
2 OВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.
3 OВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1.
4 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.



PE655.860v01-00 10/14 PR\1211009BG.docx

BG

— като взе предвид Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти 
и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО5,

— като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета 
от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно 
предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 764/20086,

— като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2010 г. относно бъдещето на 
европейската стандартизация7,

— като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2016 г., озаглавено 
„Чиста енергия за всички европейци“ (COM(2016)0860),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2020 г., озаглавено „Нов 
план за действие относно кръговата икономика – За по-чиста и по-
конкурентоспособна Европа“ (COM(2020)0098),

— като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността, както и член 1, 
параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 
2002 г. относно процедурата по разрешаване на изготвянето на доклади по 
собствена инициатива и приложение 3 към него,

— като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че строителната промишленост осигурява пряко 18 милиона 
работни места в ЕС и генерира 9% от БВП8;

Б. като има предвид, че целта на Регламента за строителните продукти (CPR) е да 
бъдат премахнати техническите пречки пред търговията със строителни продукти, 
за да се подобри тяхното свободно движение в рамките на вътрешния пазар;

В. като има предвид, че бавното приемане и липсата на позоваване на 
хармонизирани стандарти е проблематично, тъй като процесът на приемане 
изостава от промените в сектора, което създава несигурност за предприятията;

Г. като има предвид, че разходите за съответствие със CPR представляват от 0,6% до 
1,1% от оборота на строителния сектор,  и като има предвид, че тези разходи се 
понасят главно от производителите, което може да бъде много обременително за 
МСП;

1. приветства оценката на Комисията по CPR и текущия преглед, чиято цел е да 
бъдат премахнати оставащите пречки пред вътрешния пазар на строителни 
продукти;

5 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82.
6 OВ L 91, 29.3.2019 г., стр. 1.
7 ОВ С 70 Е, 8.3.2012 г., стр. 56.
8 Европейска комисия, „Европейският строителен сектор – глобален партньор“, 2016 г.
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2. изтъква специфичния характер на CPR, който се различава от общите принципи 
на новата законодателна рамка (НЗР), главно поради това, че той не хармонизира 
специфичните изисквания или минималните нива на безопасност за строителните 
продукти, но вместо това определя общ технически език за измерване на 
експлоатационните показатели на строителните продукти по отношение на 
съществените им характеристики;

3. подчертава, че CPR гарантира свободното движение на строителни продукти в 
рамките на Съюза, като същевременно държавите членки запазват контрол върху 
правилата за строителните дейности; посочва, че стандартите за строителство, 
определени на равнището на държавите членки, по принцип се влияят от 
експлоатационните характеристики на строителните продукти, които са 
интегрирани в строителните дейности;

Общ технически език, включително стандарти

4. отбелязва, че общият технически език, въведен чрез CPR, е определен от 
хармонизираните европейски стандарти и от европейските документи за оценка за 
продукти, които не са обхванати или не са обхванати изцяло от хармонизирани 
стандарти; 

5. посочва, че за разлика от други законодателни актове по линия на новата 
законодателна рамка, използването на хармонизирани стандарти съгласно CPR е 
задължително, което изисква ефективна система за приемане, за да се отговаря на 
нуждите на отрасъла, да не се изостава от технологичното развитие и да се 
гарантира правна яснота;

6. изразява загриженост поради факта, че от 444-те съществуващи хармонизирани 
стандарта за строителни продукти едва 12 са били издадени след приемането на 
CPR; счита, че времето, необходимо за разработване и цитиране на стандарти, 
както и изоставането, що се отнася до преразглеждането и актуализиране на 
съществуващите стандарти (достиженията на правото по линия на CPR), са сред 
най-значителните проблеми, свързани с прилагането на CPR;

7. спешно призовава Комисията да намери бързо и жизнеспособно решение за 
подобряване на процесите на стандартизация и за премахване на натрупването на 
нецитирани стандарти; подкрепя в този контекст комбинация от краткосрочни 
мерки за справяне с изоставането успоредно с дългосрочни мерки за подобряване 
на процеса на определяне на общия технически език;

8. изтъква факта, че въпросите, свързани със стандартизацията, трябва да бъдат 
разглеждани на всички етапи от процеса на подготовка; призовава за прозрачност 
и откритост от всички участващи страни; подчертава необходимостта да се 
гарантира високото качество на мандатите, издадени от Комисията, както и 
необходимостта от предоставяне на ясни насоки за органите по стандартизация; 
предлага установяването на ясно определени времеви рамки за Комисията, така че 
тя да направи оценка на подготвените стандарти, както и ясни срокове за всички 
страни, за да се гарантира по-нататъшно преразглеждане, ако се установи, че не е 
спазен даден мандат или CPR ; счита, че е важно да се определи по-точно 
обхватът на стандартите, така че производителите да могат да имат ясни насоки, 
когато декларират, че техните продукти попадат в приложното поле; 
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9. счита, че поради задължителния характер на стандартите и поради факта, че те се 
считат за част от законодателството на Съюза, текстовете на хармонизираните 
стандарти следва да бъдат на разположение на всички езици на Съюза; подчертава 
необходимостта от осигуряване на висококачествен превод и включване на 
националните органи по стандартизация в процеса на превод; призовава 
Комисията да продължава да подпомага и да опростява финансовите 
договорености за превода на хармонизирани стандарти;

10. изразява загриженост във връзка с факта, че въпреки че в CPR е включен 
алтернативният път за продукти, които не са обхванати от хармонизирани 
стандарти или не са обхванати в тяхната цялост, така че да се даде възможност за 
навлизане на пазара на иновативни продукти, по-голямата част от европейските 
документи за оценка не се отнасят до иновативни продукти; 

11. ето защо счита, че сегашното незадоволително функциониране на системата за 
стандартизация води до все по-нарастващо използване на Европейската 
организация за техническо оценяване (ЕОТО) като алтернативно средство за 
стандартизация; 

12. посочва продължителността и високите разходи, свързани с привличането на 
ЕОТО, което не е благоприятно за МСП и е достъпно предимно за големите 
участници на пазара;

Маркировката „СЕ“ и декларацията за експлоатационни показатели

13. изразява загриженост поради факта, че тъй като маркировката „CE“ съгласно CPR 
се отнася само до експлоатационните характеристики на продукта, а не до 
съответствието със специфичните изисквания по отношение на продуктите, това 
отклонение от подхода от други законодателни актове по линия на новата 
законодателна рамка би могло да доведе до объркване, що се отнася до 
маркировката „CE“, и до намаляване на нейната стойност; във връзка с това 
изтъква припокриването в информацията, която се изисква от маркировката „СЕ“, 
и Декларацията за експлоатационните показатели; счита, че това дублиране 
създава допълнителна излишна административна тежест и разходи за 
предприятията; 

14. призовава Комисията да разгледа възможността за включване в CPR на 
минималните изисквания по отношение на продуктите, насочени към гарантиране 
на здравето и безопасността и към опазване на околната среда и други 
обществени интереси, като по този начин се спазва подходът на 
законодателството, включено в новата законодателна рамка, който е доказал 
своята ефективност; 

15. подчертава значението на пълноценното използване на цифровите технологии, 
което би позволило да се предоставя ясна, прозрачна и надеждна информация на 
стопанските субекти и на крайните ползватели и да се дава възможност на 
органите за надзор на пазара да извършват своите дейности по-ефективно; 
призовава Комисията да извърши оценка на използването на тези технологии; 

16. счита, че цифровите решения, като например „интелигентна декларация за 
експлоатационните показатели“ (Smart DoP), биха могли да се използват, за да се 
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даде възможност на стопанските субекти да оценяват бързо  и да сравняват 
изискванията за строителни работи с информацията, предоставена в декларацията 
за експлоатационните показатели; 

Надзор на пазара

17. изразява загриженост поради факта, че пазарният надзор за строителните 
продукти се счита за недостатъчен и неефективен от страна на отрасъла; 
подчертава, че подобна ситуация накърнява еднаквите условия на конкуренция за 
икономическите оператори, които спазват законодателството, в полза на 
недобросъвестните търговци, които не спазват законодателството; посочва, че 
слабото и непоследователно наблюдение на пазара би могло да доведе до 
увеличаване на продуктите, които не отговарят на декларираните 
експлоатационни характеристики, което излага крайните ползватели на риск;

18. призовава държавите членки да прилагат изцяло Регламент (ЕС) 2019/1020, който 
има за цел да засили надзора на пазара на продукти, обхванати от 
законодателството на Съюза за хармонизация, включително CPR;

19. призовава Комисията да приеме актове за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) 
2019/1020 с цел определяне на единни условия за проверки, критерии за 
определяне на честотата на проверките и количеството на пробите, които да бъдат 
проверявани във връзка с определени продукти или категории продукти, както и 
определяне на критерии и техники за проверка на хармонизираните продукти, 
включително строителни продукти;

20. счита, че е необходимо националните органи за надзор на пазара, отговарящи за 
строителните продукти, да си сътрудничат тясно с националните надзорни органи 
за строителството, за да се гарантира диференциран подход при оценяването на 
съответствието на строителните продукти, използвани в строителството, с 
декларираните експлоатационни показатели или предназначение, както и да 
гарантират съответствието им със строителните разпоредби, като по този начин се 
гарантира безопасността и сигурността на крайните ползватели;

21. посочва увеличението на онлайн продажбите в строителния сектор; подчертава 
необходимостта да се гарантира ефективното наблюдение на пазара на 
строителните продукти, продавани онлайн, особено на тези, които са закупени от 
икономически оператори извън ЕС; 

Устойчивост на строителните продукти

22. подчертава цялостната необходимост от преход към устойчива и по-кръгова 
икономика при набавянето и производството на строителни продукти и при 
тяхното използване в строителството;

23. Във връзка с това приветства целта на Комисията да направи строителния сектор 
по-устойчив, като обръща внимание на показателите за устойчивост на 
строителните продукти при преразглеждането на CPR, както е обявено в плана за 
действие за кръговата икономика; 
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24. призовава Комисията да проучи уместността на включването на определени 
изисквания, като например критерии за устойчивост, в хармонизираните 
стандарти по линия на CPR, за да се предостави на производителите единна рамка 
за изпитване на продуктите; подчертава значението на правилната оценка на 
категориите продукти, за които тези изисквания биха били от значение; 
подчертава, че това включване не следва да води до повишаване на цените на 
строителните продукти;

Специфични препоръки относно прегледа на CPR

25. подчертава необходимостта от осигуряване на подходящо участие на всички 
заинтересовани страни в процеса на консултации и оценка; подчертава 
необходимостта от еднакви условия на конкуренция в законодателството за 
строителните продукти за всички предприятия, особено за МСП; 

26. призовава Комисията да изясни връзката на CPR със свързаното с този въпрос 
законодателство в областта на вътрешния пазар, като например Директивата за 
екодизайна9, Регламента за енергийното етикетиране10, Рамковата директива за 
отпадъците11 и Директивата за питейната вода12, и при необходимост да 
рационализира съответните разпоредби, за да се гарантира правна яснота за 
предприятията;

27. подчертава, че всяко преразглеждане на CPR следва да бъде в съответствие с 
принципите и целите на Регламент (ЕС) № 1025/2012 по отношение на 
изготвянето на хармонизирани стандарти, за да се гарантира тяхната прозрачност 
и качество, и следва да гарантира подходящото участие на всички заинтересовани 
страни; 

28. подчертава необходимостта от гарантиране на правна яснота за преходен период, 
що се отнася до всяко преразглеждане на CPR и до прегледа на достиженията на 
правото от CPR, за да бъде предотвратен правен вакуум; 

29. изразява загриженост, че всяко преразглеждане на CPR, и по-специално прегледът 
на достиженията на правото от CPR, ще отнеме значително време, докато 
производителите се нуждаят от незабавни решения за преодоляване на правната 
несигурност, произтичаща от липсата на актуализирани хармонизирани 
стандарти; призовава Комисията да разгледа този въпрос преди каквото и да било 
преразглеждане на CPR и при прегледа на достиженията на правото от CPR;

°

° °

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на държавите членки.

9 ОВ L 285, 31.10.2009 г, стр. 10.
10 ОВ L 198, 28.7.2017 г, стр. 1.
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