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INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK

2020. március 18-án az előadó megbízást kapott arra, hogy az építési termékekről szóló 
rendelet felülvizsgálatára irányuló bizottsági tervekre válaszul jelentést készítsen az építési 
termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 
305/2011/EU rendelet végrehajtásáról.

Kinevezését követően az előadó információkat gyűjtött, kutatásait többek között az alábbi 
forrásokra alapozta: 

 Az építési termékekről szóló rendelet felülvizsgálatáról szóló, a szakmai érdekelt felek 
számára az Európai Bizottság DG GROW főigazgatósága által szervezett 2020. 
szeptember 7-i konferencia;

  Dán Technológiai Intézet (DTI), Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai 
Főigazgatóság (Európai Bizottság), Global Data Collection Company (GDCC), Joint 
Institute for Innovation Policy (JIIP), VVA Economics & Policy, Az építési 
termékekről szóló rendelet felülvizsgálatához készített  háttértanulmány. 
Hatásvizsgálat: végső jelentés, 20181;

 Az építési termékekről szóló rendelet felülvizsgálatára vonatkozó hatásvizsgálatot 
alátámasztó tanulmány, végleges jelentés, közzététel: 2020 végén,  Copenhagen 
Economics, a Dán Technológiai Intézet (DTI) és az EPRD;

 Európai Bizottság: „Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet – Az építési 
termékekre vonatkozó termelési és kereskedelmi adatok elemzése”, 20192;

Az építési termékekről szóló rendelet – bevezetés 

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 
305/2011/EU rendeletet (az építési termékekről szóló rendelet) 2011-ben fogadták el, és célja 
az építési termékek szabad mozgásának biztosítása a belső piacon. 

Az építési termékekre vonatkozó uniós jogszabályok nem követik a műszaki harmonizáció új 
megközelítését, amelyet széles körben alkalmaznak a termékekre vonatkozó belső piaci 
jogszabályokra. Az építési termékekre vonatkozó szabályok sajátosságának oka, hogy köztes 
termékekről van szó, továbbá abból, hogy az építményekre vonatkozó szabályok nemzeti 
hatáskörbe tartoznak. Következésképpen az építési termékekről szóló rendelet nem határoz 
meg termékkövetelményeket. Az építési termékekről szóló rendelet ehelyett harmonizált 
szabályokat tartalmaz az építési termékek teljesítményének a termékek fő jellemzői (pl. 
tűzállóság, hangszigetelés) tekintetében történő értékelésére. A tagállamok azonban 
fenntartják hatáskörüket az épületekre és a építőmérnöki munkákra vonatkozó biztonsági, 
környezetvédelmi és energetikai követelmények tekintetében.

Európában az építőipar 18 millió embert foglalkoztat, amely a GDP 9%-át teszi ki3. Az építési 

1 https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1 
2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621?locale=hu 
3 Európai Bizottság, The European construction sector – A global partner („Az európai építőipar – egy globális 
partner”), 2016.

https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621?locale=hu
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termékekről szóló rendelet felülvizsgálatának különösen figyelembe kell vennie az ágazat 
sajátosságait. Az építési termékekre vonatkozó harmonizált szabványok létrehozása és 
kiigazítása terén kialakult patthelyzet, amely részben a formai követelményeknek tudható be 
(lásd az Európai Bíróság C-613/14. sz., „James Elliot” ügyben hozott ítéletét), akadályozza a 
harmonizált szabványok kidolgozásának folytatását. Az előadó úgy véli, hogy ez komoly 
fenyegetést jelent az építési termékek belső piacának működésére nézve. Rövid távú 
megoldások és jövőorientált fellépések egyaránt szükségesek a holtpontra jutott 
szabványosítási folyamat újraindításához. Az előadó üdvözli az építési termékekről szóló 
rendelet Bizottság általi értékelését és a folyamatban lévő felülvizsgálatot, amelynek célja az 
építési termékek belső piaca előtt álló akadályok felszámolása.

Az építési termékek belső piacának fejlesztése és bővítése

Bár az építési termékekről szóló rendelet biztosítja az építési termékek Európai Unión belüli 
szabad mozgását, figyelembe kell venni a tagállamok érdekeit és szükségleteit. Az építési 
termékekről szóló rendelet harmonizált szabályokat állapít meg az építési termékek CE-
jelölésére vonatkozóan, és meghatározza, hogy fő jellemzőik tekintetében hogyan kell 
közzétenni a teljesítményüket. Ezekre a követelményekre azért van szükség, hogy a 
szakemberek, a hatóságok és a fogyasztók megbízható információkhoz juthassanak, és hogy a 
különböző tagállamok gyártói összehasonlíthassák az építési termékeket.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a közös műszaki nyelv fogalmát fenn kell tartani a tagállamok 
követelményei és az építési termékekről szóló rendeletben meghatározott 
teljesítménynyilatkozat közötti kapcsolatként. Az előadó elismeri az Európai Szabványügyi 
Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Cenelec) által a 
harmonizált szabványok kidolgozásában illetékes szervekként betöltött fontos szerepet. Az 
európai értékelési dokumentumok elkészítéséért továbbra is az Európai Műszaki Értékelési 
Szervezet (EOTA) és a műszaki értékelést végző szervek felelősek.

Az előadó aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az elmúlt négy évben az építési termékekre 
vonatkozó 444 meglévő harmonizált szabványból csak 12-t tettek közzé. Ez a holtpont az új 
szabványok létrehozásához szükséges idő, valamint a meglévő szabványokkal kapcsolatos 
felülvizsgálati késedelem miatt alakulhatott ki. Rendkívül fontos e folyamat felgyorsítása és a 
meglévő európai harmonizált szabványok minőségének javítása. Az építési termékek 
gyártóinak és a végfelhasználóknak egyaránt szükségük van a jogbiztonságra és a hosszú távú 
tervezhetőség biztonságára.

A CE-jelölés és a teljesítménynyilatkozat

A gyakorlatban az építési termékek CE-jelölését gyakran tévesen minőségi védjegynek 
tekintik. A CE-jelölés azonban a termék teljesítményére utal, és nem jelzi a termékre 
vonatkozó konkrét követelményeknek, például a biztonságnak való megfelelést. Az előadó 
ezért olyan megoldásokat javasol, amelyek pontos és egyértelmű tájékoztatást nyújtanak a 
végfelhasználónak az építési termékek biztonságáról és azok megfeleléséről az épületek 
biztonságára vonatkozó nemzeti követelményeknek. A végfelhasználókat, a kkv-kat és a 
szakmai felhasználókat minden releváns termékinformációval el kell látni annak biztosítása 
érdekében, hogy a termék megfeleljen a tagállamok építési követelményeinek. A 
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teljesítménynyilatkozatnak mindig tartalmaznia kell a rendeltetés konkrét és egyértelmű 
ismertetését.

Az előadó ezért felhívja a Bizottságot annak mérlegelésére, hogy lehetséges-e a termékekre 
vonatkozó minimumkövetelményeket belefoglalni az építési termékekről szóló rendeletbe. 
Ezeknek biztosítaniuk kell a polgárok egészségét és biztonságát, valamint a környezet 
védelmét. A termékekre vonatkozó minimumkövetelmények a belső piac esetleges 
széttöredezettségének ellensúlyozása terén is hasznosak lehetnek.

Az IT-alapú módszerek átvétele 

Az építési termékekről szóló rendelettel összhangban a felhasználókkal közlendő 
termékinformációk mennyisége minden valószínűség szerint növekedni fog, különösen a 
fenntarthatósági és környezetvédelmi követelmények fényében. Ezért várható, hogy a 
terméktájékoztató a továbbiakban nem lesz teljes körűen feltüntetve a terméken található CE-
jelölésen. Alapvető fontosságú, hogy az építkezők és az építési termékek egyéb felhasználói 
könnyen és megbízhatóan meggyőződhessenek arról, hogy egy adott tagállamban 
engedélyezett-e a az építési termék adott rendeltetés céljára való felhasználásra. Ezért 
kifejezetten ajánlott a digitális módszerek alkalmazása. E módszerek lehetővé tennék a 
tagállami követelmények és a teljesítménynyilatkozatban szereplő információk egyszerű 
összehasonlítását. A tapasztalatok azt mutatják továbbá, hogy nem szükséges ugyanazt az 
információt kétszer, a teljesítménynyilatkozatban majd másodszor a CE-jelölésen is 
feltüntetni. Alternatív megoldásként IT-alapú módszereket kell alkalmazni az ellátási lánc 
szereplői közötti kommunikáció hatékonyabbá tétele érdekében. Ily módon az előadó 
nélkülözhetetlen fejlesztéseknek tekinti az olyan koncepciókat és módszereket, mint a 
blokklánc és az intelligens teljesítménynyilatkozat4, amelyeket be kell építeni az építési 
termékekről szóló felülvizsgált rendeletbe. Az ilyen digitális megoldások egységes 
végrehajtásának biztosítása érdekében az építési termékekről szóló felülvizsgált rendeletnek 
megfelelő keretet kell előirányoznia, amelyet a tagállamoknak kell végrehajtaniuk. A nemzeti 
termékinformációs kapcsolattartó pontokat meg lehetne bízni azzal, hogy digitálisan 
nyújtsanak tájékoztatást egy adott felhasználásra szánt építési termékekre vonatkozó nemzeti 
követelményekről.

A piacfelügyelet erősítése

Az építési termékekről szóló felülvizsgált rendelet piacfelügyeleti rendelkezéseinek 
figyelembe kell venniük az építőipar sajátosságait. 

Különösen a kkv-k sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy a jelenlegi piacfelügyeleti módszerek 
se nem kielégítők, se nem hatékonyak. A hatékony piacfelügyelet hiánya aláássa az uniós 
jogszabályokba és a CE-jelölésbe vetett bizalmat. Emellett nem teremt egyenlő 

4 Intelligens teljesítménynyilatkozat-megoldások, amelyek lehetővé teszik az építési termékek felhasználói 
számára, hogy könnyen összehasonlítsák a tagállami követelményeket a teljesítménynyilatkozat szerinti 
termékinformációkkal. Ezek a megoldások azonban megkövetelik, hogy az építési termékekre vonatkozó meglévő 
felhasználásspecifikus követelményeket a tagállamok digitálisan össze tudják egyeztetni az elektronikus 
teljesítménynyilatkozattal. A konkrét felhasználási helyzetekben az építési termékekre vonatkozó követelmények 
digitális szolgáltatását a nemzeti termékinformációs kapcsolattartó pontok végezhetnék.



PE655.860v01-00 6/13 PR\1211009HU.docx

HU

versenyfeltételeket a gazdasági szereplők számára. A gyenge piacfelügyelet a feltüntetett 
teljesítménytől elmaradó építési termékek számának növekedéséhez is vezethet, ami 
veszélyezteti a végfelhasználókat és a fogyasztókat. 

Az előadó ezért felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben hajtsák végre a 
piacfelügyeletről szóló (EU) 2019/1020 rendeletet5. 

A piacfelügyeleti hatóságoknak képesnek kell lenniük annak ellenőrzésére, hogy a termék 
teljesítménynyilatkozata megfelel-e a rendeltetésre vonatkozó tagállami követelményeknek. 
Ezenkívül a piacfelügyeleti hatóságok hatáskörének hatékonynak és végrehajthatónak kell 
lennie azokban az esetekben is, amikor a terméket közvetlenül a felhasználónak szállítják.

A piacfelügyeleti hatóságoknak emellett az építőipari termékek ágazatában az online 
értékesítésére is összpontosítaniuk kell: biztosítani kell az online értékesített építési termékek 
– különösen a harmadik országokból vásárolt építési termékek – hatékony piacfelügyeletét 
nem csak a termékbiztonság, hanem a tisztességes belső piaci verseny biztosításának 
érdekében is.

Hatály és kapcsolat más uniós jogszabályokkal

Az építési termékekről szóló rendelet mellett a másodlagos uniós jog más harmonizált 
területei – például a gépekről szóló irányelv, az energiacímkézés keretéről szóló irányelv6, a 
hulladékokról szóló keretirányelv7 és a környezetbarát tervezésről szóló irányelv – is hatással 
vannak az építési termékekre. Ezért fontos tisztázni az építési termékekről szóló rendelet és a 
vonatkozó másodlagos uniós jogszabályok hatályát, a köztük lévő kapcsolatot, és korlátaikat. 
Az építési termékekről szóló rendelettel való átfedések esetén kollíziós szabályokat kell 
megállapítani az átláthatóság és a jogbiztonság biztosítása érdekében.

Az építési termékek fenntarthatósága

Az előadó üdvözli a Bizottság azon célkitűzését, hogy fenntarthatóbbá tegye az építőipart 
azáltal, hogy az építési termékekről szóló rendelet felülvizsgálata során – a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési tervben bejelentetteknek megfelelően – számításba veszi az 
építési termékek fenntarthatósági teljesítményét. Mindazonáltal a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó célkitűzéseknek az építési termékekről szóló új/felülvizsgált rendeletbe való 
felvétele nem vezethet az építési termékek árának emelkedéséhez. Meg kell vizsgálni, hogy az 
építési termékekről szóló rendelet esetleges felülvizsgálata során hogyan lehetne érvényesíteni 
a fenntarthatósági kritériumokat.

Az érintettek bevonása

A gazdasági szereplők közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében biztosítani 
kell az érdekelt felek bevonását az építési termékekről szóló rendelet konzultációs és 

5 HL L 169., 2019.6.25., 1. o.
6 HL L 198., 2017.7.28., 1. o.
7 HL L 312., 2008.11.22., 2. o.
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értékelési folyamatába. Emellett az építési termékekről szóló rendelet értékelése során 
figyelembe kell venni a vállalkozások, különösen a kkv-k igényeit és költségeit.

Az előadó álláspontja

Különösen a Covid19-világjárvány és annak gazdasági következményei fényében fontos, 
hogy ne rójunk szükségtelen és indokolatlan bürokratikus akadályokat az építőiparra. A 
Covid19-világjárvány építőipari ágazatra gyakorolt hatásait nyilvánvalóan jelzi az 
építőanyag-ellátás hiánya és a munkavállalók karanténkötelezettség miatti hiánya. A 
gazdasági szereplők, az önkormányzatok és a magánháztartások haboznak új beruházásokat 
eszközölni, ami negatív hatással van az építőiparra. Az érdekelt feleknek rugalmas, világos és 
könnyen végrehajtható megoldásokra van szükségük a gazdasági talpraállás érdekében. Az 
építési termékekről szóló rendelet felülvizsgálata esetén a felülvizsgálatnak figyelembe kell 
vennie az ágazat igényeit és az építőipar, különösen a kkv-k sajátosságait. Az építési 
termékekről szóló rendelethez kapcsolódó meglévő szabványok felülvizsgálata során jogi 
egyértelműséget kell biztosítani. Ez különösen fontos az átmeneti időszakokban, amikor új 
szabványokat dolgoznak ki. E tekintetben el kell kerülni a szabályozási hézagokat, be kell 
tartani az átláthatóságra és a minőségre vonatkozó követelményeket, és be kell vonni minden 
érdekelt felet, beleértve a hatóságokat és a kkv-kat is.

A fentieket szem előtt tartva az előadó a következőket javasolja: I) az építési termékek belső 
piacának továbbfejlesztése; II) a CE-jelölés és a teljesítménynyilatkozat optimalizálása; III) a 
piacfelügyelet megerősítése; IV) egyértelmű iránymutatás az egyes termékekre vonatkozó 
jogszabályok és az építési termékekről szóló rendelet közötti átfedések esetére; végül (V) a 
digitális eszközök használata.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról 
szóló 305/2011/EU rendelet (az építési termékekről szóló rendelet) végrehajtásáról
(2020/2028(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek 
megállapításáról szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeltre1, 

– tekintettel az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 
2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 
1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek 
megállapításáról szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a Bizottság által 2019. október 24-én közzétett értékelésére,

– tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek 
megállapításáról szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 34. cikkének (2) bekezdése alapján uniós finanszírozásban részesülő, a 31. cikk 
(4) bekezdésében meghatározott feladatok relevanciája értékelésének eredményéről 
szóló, 2019. október 24-i bizottsági jelentésre (COM(2019)0800),

– tekintettel a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK 
irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról (EGT-
vonatkozású szöveg) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet 
előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 
93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra5,

– tekintettel a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös 
elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. 

1 HL L 88., 2011.4.4., 5. o.
2 HL L 316., 2012.11.14., 12. o.
3 HL L 169., 2019.6.25., 1. o.
4 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.
5 HL L 218., 2008.8.13., 82. o.
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március 19-i (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendeletre6,

– tekintettel az európai szabványosítás jövőjéről szóló, 2010. október 21-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel a „Tiszta energia minden európainak” csomagról szóló 2016. november 30-i 
bizottsági közleményre (COM(2014)0860),

– tekintettel „A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra 
vonatkozó új cselekvési terv” című, 2020. március 11-i bizottsági közleményére 
(COM(2020)0098),

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére, valamint eljárási szabályzata 1. cikke (1) 
bekezdésének e) pontjára és 3. mellékletére, valamint az Elnökök Értekezlete 2002. 
december 12-i ülésén hozott, a saját kezdeményezésű jelentések engedélyezésére 
vonatkozó eljárásról szóló határozatára,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság 
véleményére (A9-0000/2020),

A. mivel az építőipar közvetlenül 18 millió munkahelyet biztosít Európában, és a GDP 9%-
át állítja elő8;

B. mivel az építési termékekről szóló rendelet (CPR) célja az építési termékek 
kereskedelme előtt álló technikai akadályok felszámolása a belső piacon való szabad 
mozgásuk fokozása érdekében;

C. mivel a harmonizált szabványok elfogadásának késedelme és a rájuk való hivatkozás 
hiánya problémát jelent, mivel az elfogadási folyamat nem tart lépést az ágazat 
fejlődésével, bizonytalanságot teremtve a vállalkozások számára;

D. mivel a CPR-nek való megfelelés költségei az építőipari ágazat forgalmának 0,6-1,1%-
át teszik ki, amelyet főként a gyártók viselnek, és amely jelentős terhet jelenthet a kkv-k 
számára;

1. üdvözli a CPR bizottsági értékelését és folyamatban lévő felülvizsgálatát, amelyek célja 
az építési termékek belső piacán még fennálló akadályok felszámolása;

2. rámutat az építési termékekről szóló rendelet sajátos jellegére, amely eltér az új 
jogszabályi keret (NLF) általános elveitől, elsősorban azért, mert nem harmonizálja az 
építési termékekre vonatkozó konkrét követelményeket vagy minimális biztonsági 
szinteket, ehelyett közös műszaki nyelvet határoz meg az építési termékek 
teljesítményének az alapvető jellemzőik tekintetében történő mérésére;

3. hangsúlyozza, hogy a CPR biztosítja az építési termékek Unión belüli szabad mozgását, 
miközben továbbra is a tagállamok hatályába tartoznak az építményekre vonatkozó 
szabályok; rámutat, hogy a tagállami szinten meghatározott építési szabályokat 

6 HL L 91., 2019.3.29., 1. o.
7 HL C 70E, 2012.3.8., 56. o.
8 Európai Bizottság, The European construction sector – A global partner („Az európai építőipar – egy globális 
partner”), 2016.



PE655.860v01-00 10/13 PR\1211009HU.docx

HU

általában befolyásolja az építményekben felhasznált építési termékek teljesítménye;

Közös műszaki nyelv, beleértve a szabványokat is

4. megjegyzi, hogy a CPR által bevezetett közös műszaki nyelvet a harmonizált európai 
szabványok, valamint – a harmonizált szabványok által nem, vagy nem teljes mértékben 
szabályozott termékekre vonatkozó – európai értékelési dokumentumok határozzák 
meg; 

5. rámutat arra, hogy az új jogszabályi keret egyéb jogszabályaitól eltérően az építési 
termékekről szóló rendelet keretében kötelező a harmonizált szabványok használata, 
ami hatékony elfogadási rendszert tesz szükségessé az ipar igényeinek kielégítése, a 
technológiai fejlődés követése és a jogi egyértelműség biztosítása érdekében;

6. aggasztja, hogy az építési termékekre vonatkozó 444 meglévő harmonizált szabvány 
közül csak 12-t adtak ki az építési termékekről szóló rendelet elfogadását követően; úgy 
véli, hogy a szabványok kidolgozásához és az azokra való hivatkozáshoz 
beillesztéséhez szükséges idő, valamint a meglévő szabványok felülvizsgálata és 
frissítése terén jelentkező késlekedés az építési termékekről szóló rendelet 
végrehajtásával kapcsolatos legjelentősebb problémák közé tartoznak;

7. sürgősen felszólítja a Bizottságot, hogy találjon gyors és életképes megoldást a 
szabványosítási folyamatok javítására és a nem hivatkozott szabványokkal kapcsolatos 
elmaradás megszüntetésére; e tekintetben támogatja az elmaradás kezelésére irányuló 
rövid távú intézkedések, valamint a közös műszaki nyelv meghatározására irányuló 
folyamat javítását célzó hosszú távú intézkedések kombinációját;

8. emlékeztet arra, hogy a szabványosítási kérdésekkel az előkészítési folyamat 
valamennyi szakaszában foglalkozni kell; átláthatóságra és nyitottságra szólít fel 
valamennyi érintett fél részéről; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a Bizottság által 
kiadott megbízások magas színvonalát, és egyértelmű iránymutatásokat kell nyújtani a 
szabványügyi testületek számára; javasolja, hogy határozzanak meg egyértelműen 
meghatározott időkereteket a Bizottság számára az kidolgozott szabványok értékelésére, 
valamint egyértelmű határidőket valamennyi fél számára, hogy biztosítsák a további 
felülvizsgálatot abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a megbízást vagy az 
építési termékekről szóló rendeletet nem tartották be; fontosnak tartja a szabványok 
hatályának pontosabb meghatározását annak érdekében, hogy a gyártók egyértelmű 
iránymutatással rendelkezzenek annak kijelentéséhez, hogy termékeik az irányelv 
hatálya alá tartoznak; 

9. úgy véli, hogy a szabványok kötelező jellege és amiatt, hogy azok az uniós 
jogszabályok részének minősülnek, a közzétett harmonizált szabványok szövegét az 
Unió valamennyi nyelvén rendelkezésre kell bocsátani; hangsúlyozza, hogy biztosítani 
kell a magas színvonalú fordítást, és a fordítási folyamatba be kell vonni a nemzeti 
szabványügyi testületeket; felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa és 
egyszerűsítse a harmonizált szabványokkal kapcsolatos pénzügyi intézkedéseket és 
fordításukat;

10. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy míg a harmonizált szabványok által nem vagy nem 
teljes mértékben lefedett termékek alternatív útvonalát belefoglalták az építési 
termékekről szóló rendeletbe annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az innovatív 
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termékek piacra lépését, az európai értékelési dokumentumok túlnyomó többsége nem 
innovatív termékekre vonatkozik; 

11. következésképpen úgy véli, hogy a szabványosítási rendszer jelenlegi alulteljesítése az 
Európai Műszaki Értékelési Szervezet (EOTA) útvonalának a szabványosítás alternatív 
eszközeként való egyre szélesebb körű alkalmazásához vezet; 

12. rámutat az EOTA-útvonal hosszadalmas és költséges voltára, amely nem kkv-barát és 
főként csak a nagy piaci szereplők számára megfizethető;

A CE-jelölés és a teljesítménynyilatkozat

13. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy mivel az építési termékekről szóló rendelet szerinti 
CE-jelölés csak a termék teljesítményére utal, és nem konkrét termékkövetelményeknek 
való megfelelésre, ez az új jogalkotási keret egyéb jogszabályaitól eltérő megközelítés 
zavart kelthet a CE-jelölést illetően, és csökkentheti annak értékét; e tekintetben rámutat 
a CE-jelölés és a teljesítménynyilatkozat által megkövetelt információk közötti 
átfedésekre; úgy véli, hogy ezek további szükségtelen adminisztratív terheket és 
költségeket rónak a vállalkozásokra; 

14. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg annak lehetőségét, hogy az egészség és 
biztonság biztosítását, valamint a környezet és más közérdekek védelmét célzó, 
termékekre vonatkozó minimumkövetelményeket építsenek be az építési termékekről 
szóló rendeletbe, követve ezáltal az új jogi keret jogszabályainak megközelítését, ami 
hatékonynak bizonyult; 

15. hangsúlyozza a digitális technológiák teljes körű kiaknázásának fontosságát, ami 
lehetővé tenné, hogy a gazdasági szereplők és a végfelhasználók egyértelmű, átlátható 
és megbízható információkat kapjanak, és lehetővé tenné a piacfelügyeleti hatóságok 
számára tevékenységeik hatékonyabb elvégzését; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje 
az ilyen technológiák használatát; 

16. úgy véli, hogy az olyan digitális megoldásokat, mint az „intelligens 
teljesítménynyilatkozat”, fel lehetne használni arra, hogy a gazdasági szereplők gyorsan 
értékelhessék és összehasonlíthassák az építési tevékenységre vonatkozó 
követelményeket a teljesítménynyilatkozatban megadott információkkal; 

Piacfelügyelet

17. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az építési termékek piacfelügyeletét az ágazat 
elégtelennek és eredménytelennek tartja; hangsúlyozza, hogy ez a helyzet aláássa a 
jogszabályokat betartó gazdasági szereplők egyenlő versenyfeltételeit a tisztességtelen 
kereskedők javára, akik ezt nem teszik meg; rámutat, hogy a gyenge és következetlen 
piacfelügyelet a nyilatkozatban szereplő teljesítményüktől elmaradó termékek számának 
növekedését eredményezheti, ami veszélyezteti a végfelhasználókat;

18. felhívja a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre az (EU) 2019/1020 
rendeletet, amelynek célja az uniós harmonizációs jogszabályok, köztük az építési 
termékekről szóló rendelet hatálya alá tartozó termékek piacfelügyeletének 
megerősítése;
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19. felhívja a Bizottságot, hogy az (EU) 2019/1020 rendelet értelmében fogadjon el 
végrehajtási jogi aktusokat annak érdekében, hogy meghatározza az ellenőrzések 
egységes feltételeit, valamint az ellenőrzések gyakoriságának és az ellenőrizendő 
minták mennyiségének meghatározására szolgáló kritériumokat bizonyos termékek 
vagy termékkategóriák tekintetében, továbbá hogy megállapítsa a harmonizált 
termékek, köztük az építési termékek ellenőrzésére vonatkozó referenciaértékeket és 
technikákat;

20. úgy véli, hogy az építési termékekért felelős nemzeti piacfelügyeleti hatóságoknak 
szorosan együtt kell működniük a nemzeti építésfelügyeleti hatóságokkal annak 
érdekében, hogy árnyalt megközelítést alkalmazzanak az építményekben felhasznált 
építési termékek nyilatkozatban szereplő teljesítménynek vagy rendeltetésnek való 
megfelelőségének értékelése során, valamint hogy biztosítsák az építési szabályoknak 
való megfelelést, ezáltal garantálva a végfelhasználók biztonságát és védelmét;

21. rámutat az építőipari ágazat online értékesítéseinek növekedésére; hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell az online értékesített építési termékek, különösen a nem uniós gazdasági 
szereplőktől vásárolt termékek hatékony piacfelügyeletét; 

Az építési termékek fenntarthatósága

22. hangsúlyozza, hogy az építési termékek beszerzése és gyártása, valamint az 
építményekben való felhasználása során általánosságban szükség van a fenntartható és 
körforgásos gazdaságra való átállásra;

23. üdvözli a Bizottság azon célkitűzését, hogy fenntarthatóbbá tegye az építőipart azáltal, 
hogy az építési termékekről szóló rendelet felülvizsgálata során – a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési tervben bejelentetteknek megfelelően – számításba 
veszi az építési termékek fenntarthatósági teljesítményét; 

24. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg bizonyos követelményeknek, például a 
fenntarthatósági kritériumoknak az építési termékekről szóló rendelet szerinti 
harmonizált szabványokba való beépítésének fontosságát annak érdekében, hogy a 
gyártóknak egységes keret álljon rendelkezésére a termékek teszteléséhez; hangsúlyozza 
azon termékkategóriák megfelelő értékelésének fontosságát, amelyekre az ilyen 
követelmények vonatkoznak; kiemeli, hogy ez a beépítés nem vezethet az építési 
termékek árának emelkedéséhez;

Az építési termékekről szóló rendelet felülvizsgálatára vonatkozó konkrét ajánlások

25. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell valamennyi érdekelt fél megfelelő bevonását a 
konzultációs és értékelési folyamatba; hangsúlyozza, hogy valamennyi vállalkozás, 
különösen a kkv-k számára egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani az építési 
termékekre vonatkozó jogszabályokban; 

26. felhívja a Bizottságot, hogy tisztázza a CPR és a kapcsolódó belső piaci jogszabályok – 
például a környezetbarát tervezésről szóló irányelv9, az energiafogyasztás címkézéséről 

9 HL L 285., 2009.10.31., 10. o.
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szóló rendelet10, a hulladékokról szóló keretirányelv11 és az ivóvízről szóló irányelv12 
— közötti kapcsolatot, és szükség esetén egyszerűsítse a vonatkozó rendelkezéseket a 
vállalkozások számára a jogi egyértelműség biztosítása érdekében;

27. hangsúlyozza, hogy az építési termékekről szóló rendelet bármilyen felülvizsgálatának 
összhangban kell lennie az 1025/2012/EU rendelet elveivel és célkitűzéseivel a 
harmonizált szabványok kidolgozása tekintetében, azok átláthatóságának és minőségük 
biztosítása érdekében, és biztosítania kell valamennyi érdekelt fél megfelelő bevonását; 

28. hangsúlyozza, hogy a joghézag elkerülése érdekében átmeneti időszakra jogi 
egyértelműséget kell biztosítani az építési termékekről szóló rendelet  bármilyen 
felülvizsgálata és e rendelet vívmányainak felülvizsgálata tekintetében; 

29. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az építési termékekről szóló rendelet felülvizsgálata 
és különösen a rendelet vívmányainak felülvizsgálata jelentős időt vesz igénybe, 
miközben a gyártóknak azonnali megoldásokra van szükségük a naprakésszé tett 
harmonizált szabványok hiányából eredő jogbizonytalanság megszüntetése érdekében; 
felhívja a Bizottságot, hogy az építési termékekről szóló rendelet felülvizsgálata előtt és 
e rendelet vívmányainak felülvizsgálata során foglalkozzon a fenti kérdéssel;

°

° °

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak.

10 HL L 198., 2017.7.28., 1. o.
11 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
12 HL L 330., 1998.12.5., 32. o.


