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AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA

Reaguojant į Komisijos planus persvarstyti Statybos produktų reglamentą, 2020 m. kovo 18 d. 
pranešėjui buvo pavesta parengti pranešimą dėl Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo 
nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos, įgyvendinimo.

Nuo tada, kai buvo paskirtas, pranešėjas rinko informaciją ir atlikdamas tyrimą rėmėsi, be kita 
ko, šiais šaltiniais: 

 Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato 
(GROW GD) 2020 m. rugsėjo 7 d. surengtos SPR persvarstymo techninių 
suinteresuotųjų subjektų konferencijos medžiaga;

 Danijos technologijų instituto (DTI), Vidaus rinkos, verslumo ir MVĮ generalinio 
direktorato (Europos Komisija), Pasaulinių duomenų rinkimo bendrovės (Global Data 
Collection Company, GDCC), Jungtinio inovacijų politikos instituto (Joint Institute 
for Innovation Policy, JIIP) ir konsultacinės įmonės VVA Economics & Policy tyrimu 
„Supporting study for the review of the Construction Products Regulation.  Impact 
assessment: final report“, 20181;

 įmonės Copenhagen Economics, Danijos technologijų instituto (DTI) ir Ekonominės 
politikos ir regioninės plėtros biuro (EPRD) parengtu Statybos produktų reglamento 
peržiūros poveikio vertinimui atlikti skirtu pagalbiniu tyrimu (galutinė ataskaita turi 
būti paskelbta 2020 m. pabaigoje);

 Europos Komisijos atlikta analize „Construction Products Regulation (EU) No 
305/2011 - Analysis of production and trade data on construction products“, 20192;

Statybos produktų reglamentas. Įvadas 

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros 
sąlygos (Statybos produktų reglamentas, SPR), buvo priimtas 2011 m., juo siekiama užtikrinti 
laisvą statybos produktų judėjimą vidaus rinkoje. 

ES teisės aktuose dėl statybos produktų nesilaikoma vadinamojo naujo požiūrio į techninį 
derinimą, kuris plačiai taikomas produktams pagal vidaus rinkos teisės aktus. Statybos 
produktams taikomų taisyklių ypatumą nulemia tai, kad jie yra tarpiniai produktai, ir tai, kad 
statybos darbų taisyklės priklauso valstybių narių kompetencijai. Todėl SPR nenustatomi 
reikalavimai produktams. SPR yra veikiau suderintų taisyklių, skirtų vertinti su esminėmis 
statybos produktų charakteristikomis susijusioms eksploatacinėms savybėms (pvz., 
atsparumas ugnies poveikiui, garso izoliacija), rinkinys. Tačiau valstybės narės išlaiko savo 
kompetenciją pastatams ir inžineriniams statiniams taikomų saugos, aplinkosaugos ir 
energijos vartojimo reikalavimų srityse.

Europoje statybos sektoriuje dirba 18 mln. žmonių, šis sektorius sudaro 9 proc. BVP.3 
Peržiūrint SPR visų pirma turi būti atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus. Statybos produktų 

1 https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-lt 
2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621 
3 Europos Komisija, „The European construction sector - A global partner“, 2016.

https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-lt
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621
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darniųjų standartų kūrimui ir pritaikymui pateikus į aklavietę, iš dalies dėl formaliųjų 
reikalavimų (žr. ES Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-613/14 James Elliot), darnieji 
standartai nebuvo toliau kuriami. Pranešėjas mano, kad tai kelia didelę grėsmę statybos 
produktų vidaus rinkos veikimui. Siekiant iš naujo pradėti aklavietėje atsidūrusį 
standartizacijos procesą reikia tiek trumpalaikių sprendimų, tiek perspektyvinių veiksmų.  
Pranešėjas palankiai vertina Komisijos atliktą SPR vertinimą ir šiuo metu atliekamą peržiūrą, 
kuria siekiama pašalinti statybos produktų vidaus rinkos kliūtis.

Statybos produktų vidaus rinkos plėtojimas ir tobulinimas

Nors SPR užtikrinamas laisvas statybos produktų judėjimas Europos Sąjungoje, turėtų būti 
atsižvelgiama į valstybių narių interesus ir poreikius. SRP nustatomos suderintos statybos 
produktų ženklinimo CE ženklu taisyklės ir apibrėžiama, kaip turėtų būti deklaruojamos su 
esminėmis jų charakteristikomis susijusios eksploatacinės savybės.  Šie reikalavimai 
reikalingi siekiant užtikrinti, kad specialistai, valdžios institucijos ir vartotojai galėtų gauti 
patikimą informaciją ir įvairių valstybių narių gamintojai galėtų palyginti statybos produktus.

Pranešėjas pabrėžia, kad bendros techninės kalbos sąvoka turėtų būti išlaikyta kaip sąsaja tarp 
valstybių narių reikalavimų ir Statybos produktų reglamente nurodytos eksploatacinių savybių 
deklaracijos. Pranešėjas pripažįsta svarbų Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir 
Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC), kaip kompetentingų 
darniųjų standartų kūrimo įstaigų, vaidmenį. Europos techninio vertinimo organizacija 
(EOTA) ir techninio vertinimo įstaigos (TVĮ) ir toliau turėtų būti atsakingos už Europos 
vertinimo dokumentų rengimą.

Pranešėjas yra susirūpinęs dėl to, kad iš esamų 444 statybos produktų darniųjų standartų per 
pastaruosius ketverius metus buvo paskelbti tik 12. Šis sąstingis susijęs su tuo, kad naujiems 
standartams sukurti reikia laiko, ir tuo, kad vėluojama persvarstyti esamus standartus. Itin 
svarbu paspartinti šį procesą ir pagerinti esamų Europos darniųjų standartų kokybę. Statybos 
produktų gamintojams ir galutiniams naudotojams reikia teisinio tikrumo ir ilgalaikio 
planavimo saugumo.

CE ženklas ir eksploatacinių savybių deklaracija

Praktikoje statybos produktų CE ženklas dažnai neteisingai suprantamas kaip kokybės 
ženklas. Tačiau CE ženklas nurodo gaminio eksploatacines savybes ir nerodo atitikties 
konkretiems produktui keliamiems reikalavimams, pvz., saugos. Todėl pranešėjas yra 
sprendimų, kuriais galutiniam naudotojui būtų suteikiama tiksli ir aiški informacija apie 
statybos produktų saugą ir jų atitiktį nacionaliniams pastatų saugos reikalavimams, šalininkas. 
Galutiniai naudotojai, MVĮ ir profesionalūs naudotojai turėtų galėti gauti visą svarbią 
informaciją apie produktą, kad galėtų užtikrinti produkto atitiktį valstybių narių statybos 
reikalavimams. Eksploatacinių savybių deklaracijoje visada turi būti nurodyta konkreti ir aiški 
naudojimo paskirtis.

Taigi pranešėjas ragina Komisiją apsvarstyti, ar į SPR būtų galima įtraukti minimalius 
produktui taikomus reikalavimus. Šiais reikalavimais turėtų būti užtikrinta piliečių sveikata ir 
sauga ir aplinkos apsauga. Minimalūs produktams keliami reikalavimai taip pat gali būti 
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naudingi siekiant neleisti vykti vidaus rinkos susiskaidymui.

IT grindžiamų metodų taikymas 

Labai tikėtina, kad informacijos apie produktus, kuri turi būti pateikta vartotojams pagal SPR, 
apimtis didės, ypač atsižvelgiant į tvarumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Todėl galima 
numanyti, kad informacija apie produktą nebegalės būti visapusiškai atspindima CE ženklu 
ženklinant produktą.  Labai svarbu, kad statybininkai ir kiti statybos produktų naudotojai 
galėtų lengvai ir patikimai nustatyti, kad statybos produktą leidžiama naudoti pagal 
naudojimo paskirtį konkrečioje valstybėje narėje. Todėl labai patartina naudoti skaitmeninius 
metodus. Jie sudarytų sąlygas paprastai palyginti valstybių narių reikalavimus ir 
eksploatacinių savybių deklaracijoje pateiktą informaciją. Be to, patirtis parodė, kad tos 
pačios informacijos nebūtina deklaruoti du kartus, t. y. vieną kartą – eksploatacinių savybių 
deklaracijoje, o antrą kartą – naudojant CE ženklą. Kaip alternatyvus būdas, IT grindžiami 
metodai turėtų būti naudojami siekiant užtikrinti veiksmingesnę tiekimo grandinės dalyvių 
komunikaciją. Taigi pranešėjas mano, kad tokios koncepcijos ir metodai kaip blokų grandinė 
ir išmanioji eksploatacinių savybių deklaracija4 yra būtina raida ir jie turėtų būti įtraukti į 
peržiūrėtą SPR. Siekiant užtikrinti vienodą tokių skaitmeninių sprendimų įgyvendinimą, 
peržiūrėtame SPR turėtų būti numatyta tinkama sistema, kurią turės įgyvendinti valstybės 
narės. Nacionaliniams produktų kontaktiniams centrams galėtų būti patikėta skaitmeniniu 
būdu teikti informaciją apie tam tikros naudojimo paskirties statybos produktams taikomus 
nacionalinius reikalavimus.

Rinkos priežiūros stiprinimas

Peržiūrėto SPR rinkos priežiūros nuostatose turėtų būti atsižvelgta į statybos pramonės 
ypatumus. 

Visų pirma MVĮ apgailestavo, kad dabartiniai rinkos priežiūros metodai yra nepakankami ir 
neveiksmingi. Tai, kad nėra veiksmingos rinkos priežiūros, kenkia pasitikėjimui Sąjungos 
teisės aktais ir CE ženklu. Be to, ją vykdant nesugebama sudaryti vienodų sąlygų ekonominės 
veiklos vykdytojams. Dėl silpnos rinkos priežiūros taip pat galėtų padaugėti statybos 
produktų, kurie neatitinka deklaruotų eksploatacinių savybių ir todėl kelia grėsmę galutiniams 
naudotojams ir vartotojams. 

Todėl pranešėjas ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Reglamentą (ES) 2019/1020 
dėl rinkos priežiūros.5 

Rinkos priežiūros institucijos turi galėti patikrinti, ar produkto eksploatacinių savybių 
deklaracija atitinka valstybės narės reikalavimus, keliamus naudojimo paskirčiai. Be to, 
rinkos priežiūros institucijos taip pat turi galėti veiksmingai naudotis savo įgaliojimais tais 

4 Išmaniosios eksploatacinių savybių deklaracijos sprendimai sudaro sąlygas statybos produktų naudotojams 
lengvai palyginti valstybės narės reikalavimus su eksploatacinių savybių deklaracijos informacija. Tačiau norint 
taikyti šiuos sprendimus reikia, kad valstybės narės galėtų skaitmeniniu būdu suderinti esamus statybos produktų 
naudojimo reikalavimus su eksploatacinių savybių deklaracija. Tam tikros naudojimo paskirties statybos 
produktams taikomus reikalavimus skaitmeniniu būdu galėtų teikti nacionaliniai produktų kontaktiniai centrai.
5 OL 169, 2019 6 25, p. 1.
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atvejais, kai produktas tiekiamas tiesiogiai naudotojui.

Rinkos priežiūros institucijos taip pat turėtų skirti dėmesį prekybai internetu statybos 
produktų sektoriuje: reikia užtikrinti veiksmingą internetu parduodamų statybos produktų, 
ypač iš trečiųjų šalių perkamų statybos produktų, rinkos priežiūrą, kad būtų užtikrinta ne tik 
produktų sauga, bet ir sąžininga konkurencija vidaus rinkoje.

Taikymo sritis ir ryšys su kitais ES teisės aktais

Statybos produktams poveikį daro ne tik SPR, bet ir kitos suderintos ES antrinės teisės sritys, 
pvz., Mašinų direktyva, Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentas6, 
Atliekų pagrindų direktyva7 ir Ekologinio projektavimo direktyva.  Todėl svarbu patikslinti 
SPR ir atitinkamų antrinių ES teisės aktų taikymo sritį, ribas ir santykį. Siekiant užtikrinti 
skaidrumą ir teisinį tikrumą, turėtų būti nustatytos kolizinės normos tiems atvejams, kai 
atsiranda sutapimų su SPR.

Statybos produktų tvarumas

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos tikslą atliekant SPR peržiūrą išspręsti statybos 
produktų tvarumo savybių klausimą ir taip pasiekti, kad statybos sektorius būtų tvaresnis, kaip 
paskelbta Žiedinės ekonomikos veiksmų plane. Tačiau tvarios plėtros tikslų įtraukimas į naują 
SPR (peržiūrėtą SPR) neturi nulemti statybos produktų kainų padidėjimo. Turėtų būti 
įvertinta, kaip būtų galima spręsti tvarumo kriterijų klausimą atliekant galimą SPR peržiūrą.

Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams, turėtų būti užtikrintas 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas konsultacijų dėl SPR ir jo vertinimo procese. Be to, 
vertinant SPR reikėtų atsižvelgti į įmonių, ypač MVĮ, poreikius ir išlaidas.

Pranešėjo pozicija

Svarbu, ypač atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją ir jos ekonominius padarinius, statybos 
sektoriui nesudaryti nepagrįstų biurokratinių kliūčių. COVID-19 pandemijos poveikis statybų 
sektoriui aiškiai matyti iš to, kad stringa statybinių medžiagų tiekimas ir nėra darbuotojų, nes 
taikomi su karantinu susiję įpareigojimai. Ekonominės veiklos vykdytojai, savivaldybės ir 
privatūs namų ūkiai nenoriai daro naujas investicijas, o tai neigiamai veikia statybos sektorių. 
Kad būtų gaivinama ekonomika, suinteresuotiesiems subjektams reikia lanksčių, aiškių ir 
lengvai įgyvendinamų sprendimų. Jeigu būtų persvarstomas SPR, turėtų būti atsižvelgta į 
pramonės poreikius ir statybos sektoriaus, ypač MVĮ, ypatumus. Peržiūrint esamus su SPR 
susijusius standartus turi būti užtikrintas teisinis aiškumas. Tai ypač svarbu bet kuriuo 
pereinamuoju laikotarpiu, per kurį rengiami nauji standartai. Šiuo klausimu reikia siekti, kad 
nebūtų reguliavimo spragų, laikytis skaidrumo ir kokybės reikalavimų ir įtraukti visas 

6 OL L 198, 2017 7 28, p. 1.
7 OL L 312, 2008 11 22, p. 1.
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suinteresuotąsias šalis, įskaitant viešosios valdžios institucijas ir MVĮ.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas rekomenduoja: 1) toliau plėtoti statybos produktų vidaus 
rinką; 2) optimizuoti CE ženklą ir eksploatacinių savybių deklaraciją; 3) griežtinti rinkos 
priežiūrą; 4) parengti aiškias gaires tam atvejui, jeigu tam tikriems produktams skirti teisės 
aktai sutaptų su SPR, ir, 5), naudoti skaitmenines priemones.
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų 
rinkodaros sąlygos, (Statybos produktų reglamento) įgyvendinimo
(2020/2028(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos 
direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 
2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos 
(SWD(2019)1770),

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 24 d. Komisijos ataskaitą dėl 31 straipsnio 4 dalyje 
nustatytų užduočių, kurioms teikiamas ES finansavimas pagal 2011 m. kovo 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos 
suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos, 34 straipsnio 2 dalį, aktualumo 
vertinimo rezultatų (COM (2019)0800),

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/20113,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros 
reikalavimus ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/934,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantį 
Sprendimą 93/465/EEB5,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, 

1 OL L 88, 2011 4 4, p. 5.
2 OL L 316, 2012 11 14, p. 12.
3 OL L 169, 2019 6 25, p. 1.
4 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.
5 OL L 218, 2008 8 13, p. 82.
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kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.  764/20086,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 21 d. rezoliuciją dėl Europos standartizacijos 
ateities7,

– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos komunikatą „Švari energija visiems 
europiečiams“ (COM(2016)0860),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujas žiedinės 
ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos“ 
(COM(2020)0098),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį ir į 2002 m. gruodžio 12 d. 
Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti savo iniciatyva teikiamą pranešimą 
1 straipsnio 1 dalies e punktą ir jo 3 priedą,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A9-
0000/2020),

A. kadangi Europoje statybos sektoriuje tiesiogiai sukuriama 18 mln. darbo vietų ir 9 proc. 
BVP8;

B. kadangi Statybos produktų reglamento (SPR) tikslas yra pašalinti technines prekybos 
statybos produktais kliūtis, kad jos galėtų laisviau judėti vidaus rinkoje;

C. kadangi lėtas darniųjų standartų priėmimas ir tai, kad jie nenurodomi, kelia problemų, 
nes priėmimo procesas atsilieka nuo sektoriaus raidos ir taip įmonėms kyla netikrumas;

D. kadangi SPR reikalavimų laikymosi išlaidos sudaro 0,6–1,1 proc. statybos sektoriaus 
apyvartos ir jos dažniausiai tenka gamintojams, ir tai gali būti labai didelė našta MVĮ;

1. palankiai vertina Komisijos atliktą SPR vertinimą ir šiuo metu vykdomą peržiūrą, taip 
siekiant panaikinti likusias kliūtis statybos produktų vidaus rinkoje;

2. atkreipia dėmesį į specifinį SPR pobūdį, nes jis skiriasi nuo naujosios teisės aktų 
sistemos (NTAS) bendrųjų principų, iš esmės dėl to, kad juo nesuderinami jokie 
konkretūs statybos produktams taikomi reikalavimai ar minimalūs saugos lygiai, tačiau 
jame apibrėžiama bendra techninė kalba, kad būtų galima įvertinti su statybos produktų 
esminėmis charakteristikomis susijusias eksploatacines savybes;

3. pabrėžia, kad SPR užtikrinamas laisvas statybos produktų judėjimas Sąjungoje, o 
valstybės narės išlaiko kontrolę statybos darbų taisyklių srityje; atkreipia dėmesį į tai, 
kad valstybių narių lygmeniu nustatytoms statybos taisyklėms paprastai įtakos turi 
darbams naudojamų statybos produktų eksploatacinės savybės;

Bendra techninė kalba, įskaitant standartus

4. pažymi, kad SPR nustatyta bendra techninė kalba apibrėžta remiantis darniaisiais 

6 OL L 91, 2019 3 29, p. 1.
7 OL C 70 E, 2012 3 8, p. 56.
8 Europos Komisija, „The European construction sector – A global partner“, 2016.
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Europos standartais ir Europos vertinimo dokumentais, taikomais produktams, kuriems 
netaikomi darnieji standartai arba jie taikomi tik iš dalies; 

5. pabrėžia, kad, priešingai nei pagal kitus NTAS teisės aktus, pagal SPR naudoti 
darniuosius standartus privaloma, todėl reikia veiksmingos priėmimo sistemos, kad būtų 
galima tenkinti pramonės poreikius, neatsilikti nuo technologijų raidos ir užtikrinti 
teisinį aiškumą;

6. yra susirūpinęs dėl to, kad iš 444 esamų darniųjų statybos produktų standartų tik 12 
buvo paskelbti priėmus SPR; mano, kad laikas, kurio reikia standartams parengti ir 
nurodyti, ir vėlavimas peržiūrėti ir atnaujinti esamus standartus (SPR acquis) yra vienos 
iš didžiausių problemų, susijusių su SPR įgyvendinimu;

7. skubiai ragina Komisiją rasti greitą ir perspektyvų sprendimą, kaip pagerinti 
standartizacijos procesus ir panaikinti atsilikimą, susijusį su nenurodytais standartais; 
šiuo klausimu pritaria tam, kad trumpalaikės priemonės, kuriomis siekiama panaikinti 
atsilikimą, būtų derinamos su ilgalaikėmis priemonėmis, kuriomis siekiama apibrėžti 
bendrą techninę kalbą; 

8. nurodo, kad standartizacijos klausimai turi būti sprendžiami visais rengimo proceso 
etapais; ragina visas susijusias šalis užtikrinti skaidrumą ir atvirumą; pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti aukštą Komisijos suteiktų įgaliojimų kokybę ir pateikti aiškias gaires 
standartizacijos įstaigoms; siūlo nustatyti aiškiai apibrėžtus laikotarpius, per kuriuos 
Komisija turėtų įvertinti parengtus standartus, ir aiškius terminus visoms šalims, iki 
kurių jos turėtų užtikrinti tolesnę peržiūrą, jei nustatoma, kad nebuvo laikomasi 
įgaliojimų arba SPR; mano, jog svarbu tiksliau apibrėžti standartų taikymo sritį, kad 
gamintojai, deklaruodami, jog jų produktai patenka į taikymo sritį, turėtų aiškias gaires; 

9. mano, kad dėl privalomo standartų pobūdžio ir dėl to, kad jie laikomi Sąjungos teisės 
aktų dalimi, paskelbtų darniųjų standartų tekstai turėtų būti prieinami visomis Sąjungos 
kalbomis; pabrėžia, jog reikia užtikrinti kokybišką vertimą ir į vertimo procesą įtraukti 
nacionalines standartizacijos įstaigas; ragina Komisiją toliau remti suderintų standartų 
vertimą ir supaprastinti jam taikomas finansines nuostatas;

10. yra susirūpinęs dėl to, kad nors, siekiant sudaryti sąlygas naujoviškiems produktams 
patekti į rinką, į SPR buvo įtrauktas alternatyvus metodas, taikomas produktams, 
kuriems netaikomi ar tik iš dalies taikomi darnieji standartai, didžioji Europos vertinimo 
dokumentų dauguma nesusijusi su naujoviškais produktais; 

11. todėl mano, kad dėl dabartinių prastų standartizacijos sistemos veiklos rezultatų kaip 
alternatyvi standartizacijos priemonė vis dažniau naudojamas Europos techninio 
vertinimo organizacijos (EOTA) metodas; 

12. atkreipia dėmesį į tai, kad EOTA metodas yra ilgas ir brangus, todėl nepalankus MVĮ ir 
įperkamas dažniausiai tik dideliems rinkos dalyviams;

CE ženklas ir eksploatacinių savybių deklaracija

13. yra susirūpinęs dėl to, kad pagal SPR naudojant CE ženklą nurodomos tik produkto 
eksploatacinės savybės, o ne atitiktis konkretiems produktui keliamiems reikalavimams, 
todėl dėl tokio skirtingo nuo kitų NTAS teisės aktų požiūrio galėtų kilti painiava dėl CE 
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ženklo ir sumažėti jo vertė; šiuo klausimu nurodo, kad yra informacijos, kurios 
reikalaujama pagal CE ženklą ir eksploatacinių savybių deklaraciją, sutapimų; mano, 
kad dėl tokio dubliavimo įmonėms atsiranda nereikalinga administracinė našta ir 
išlaidų; 

14. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įtraukti į SPR minimalius produktams keliamus 
reikalavimus, kuriais būtų siekiama užtikrinti sveikatą ir saugą ir apsaugoti aplinką ir 
kitus viešuosius interesus, laikantis NTAS teisės aktų požiūrio, kuris pasirodė esąs 
veiksmingas; 

15. pabrėžia, jog svarbu visapusiškai naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kurios 
galėtų sudaryti sąlygas teikti aiškią, skaidrią ir patikimą informaciją ekonominės veiklos 
vykdytojams ir galutiniams naudotojams, o rinkos priežiūros institucijoms – 
veiksmingiau vykdyti savo veiklą; ragina Komisiją įvertinti tokių technologijų 
naudojimo galimybes; 

16. mano, kad skaitmeniniai sprendimai, tokie kaip išmanioji eksploatacinių savybių 
deklaracija, galėtų būti naudojami tam, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų 
greitai įvertinti ir palyginti statiniams keliamus reikalavimus su eksploatacinių savybių 
deklaracijoje pateikta informacija; 

Rinkos priežiūra

17. yra susirūpinęs dėl to, kad pramonės atstovai mano, jog statybos produktų rinkos 
priežiūra yra nepakankama ir neveiksminga;  pabrėžia, kad tokia padėtis trukdo sudaryti 
vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams, kurie laikosi teisės aktų, ir yra 
naudinga jų nesilaikantiems nesąžiningiems prekiautojams; atkreipia dėmesį į tai, kad 
dėl silpnos ir nenuoseklios rinkos priežiūros gali padaugėti deklaruotų eksploatacinių 
savybių neatitinkančių produktų ir kilti pavojus galutiniams naudotojams;

18. ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Reglamentą (ES) 2019/1020, kuriuo 
siekiama sustiprinti produktų, kuriems taikomi Sąjungos derinamieji teisės aktai, 
įskaitant SPR, rinkos priežiūrą;

19. ragina Komisiją pagal Reglamentą (ES) 2019/1020 priimti įgyvendinimo aktus siekiant 
nustatyti vienodas patikrų sąlygas, patikrų dažnumo nustatymo kriterijus ir tikrintiną su 
tam tikrais

produktais arba produktų kategorijomis susijusių mėginių kiekį, taip pat nustatyti 
suderintų produktų, įskaitant statybos produktus, patikrų lyginamuosius standartus ir 
metodus;

20. mano, kad už statybos produktus atsakingos nacionalinės rinkos priežiūros institucijos 
turi glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis statybos priežiūros institucijomis, kad 
būtų užtikrintas diferencijuotas požiūris vertinant statiniuose naudojamų statybos 
produktų atitiktį deklaruotoms eksploatacinėms savybėms ar naudojimo paskirčiai, taip 
pat užtikrinta jų atitiktis statybos taisyklėms, tuo pačiu užtikrinant galutinių naudotojų 
saugą ir saugumą; 

21. atkreipia dėmesį į padidėjusį pardavimą internetu statybos sektoriuje;  pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti veiksmingą internetu parduodamų statybos produktų, ypač perkamų iš 
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ne ES ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūrą; 

Statybos produktų tvarumas

22. pabrėžia, kad apskritai reikia pereiti prie tvarios ir labiau žiedinės ekonomikos 
apsirūpinimo statybos produktais, jų gamybos ir jų naudojimo statiniams srityse;

23. atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Komisijos tikslą atliekant SPR peržiūrą išspręsti 
statybos produktų tvarumo savybių klausimą ir taip pasiekti, kad statybos sektorius būtų 
tvaresnis, kaip paskelbta Žiedinės ekonomikos veiksmų plane; 

24. ragina Komisiją išnagrinėti, ar tikslinga įtraukti tam tikrus reikalavimus, pvz., tvarumo 
kriterijus, į pagal SPR nustatytus darniuosius standartus, kad gamintojai turėtų vieną 
produktų bandymo sistemą; pabrėžia, kad svarbu tinkamai įvertinti produktų 
kategorijas, kurioms tokie reikalavimai būtų taikomi; pabrėžia, kad dėl tokio įtraukimo 
neturėtų padidėti statybos produktų kainos;

Konkrečios rekomendacijos dėl SPR peržiūros

25. pabrėžia, kad reikia užtikrinti tinkamą visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą 
konsultacijų ir vertinimo procese; pabrėžia, kad statybos produktus 
reglamentuojančiuose teisės aktuose reikia užtikrinti vienodas sąlygas visoms įmonėms, 
ypač MVĮ; 

26. ragina Komisiją paaiškinti SPR santykį su susijusiais vidaus rinkos teisės aktais, pvz., 
Ekologinio projektavimo direktyva9, Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo 
reglamentu10, Atliekų pagrindų direktyva11 ir Geriamojo vandens direktyva12, ir 
prireikus supaprastinti atitinkamas nuostatas, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas 
įmonėms;

27. pabrėžia, kad bet kokia SPR peržiūra turėtų atitikti Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 
principus ir tikslus, kiek tai susiję su darniųjų standartų rengimu, siekiant užtikrinti jų 
skaidrumą ir kokybę, ir kad turėtų būti užtikrintas tinkamas visų suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimas; 

28. pabrėžia, kad reikia užtikrinti teisinį aiškumą pereinamuoju laikotarpiu, susijusiu su 
SPR persvarstymu ar SPR acquis peržiūra, kad neatsirastų teisinis vakuumas; 

29. yra susirūpinęs dėl to, kad SPR persvarstymas ir ypač SPR acquis peržiūra užims daug 
laiko, o gamintojams sprendimų reikia nedelsiant, kad galėtų įveikti teisinį netikrumą, 
atsirandantį dėl atnaujintų darniųjų standartų trūkumo; ragina Komisiją išspręsti šį 
klausimą prieš persvarstant SPR ir SPR acquis peržiūros metu;

°

° °

9 OL L 285, 2009 10 31, p. 10.
10 OL L 198, 2017 7 28, p. 1.
11 OL L 312, 2008 11 22, p. 3.
12 OL L 330, 1998 12 5, p. 32.
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30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.


