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EXPUNERE DE MOTIVE - REZUMATUL FAPTELOR ȘI CONSTATĂRILOR

La 18 martie 2020, raportorul a fost însărcinat cu elaborarea unui raport privind punerea în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru 
comercializarea produselor pentru construcții, ca răspuns la planurile Comisiei de a revizui 
Regulamentul privind produsele pentru construcții (RPC).

Din momentul numirii sale, raportorul a strâns informații și și-a bazat cercetările, printre 
altele, pe următoarele surse: 

 Conferința părților interesate cu profil tehnic privind revizuirea RPC, organizată de 
Comisia Europeană, DG GROW, la 7 septembrie 2020;

 Danish Technological Institute (DTI),  Direcția Generală Piață Internă, Industrie, 
Antreprenoriat și IMM-uri (Comisia Europeană), Global Data Collection Company 
(GDCC), Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), VVA Economics & Policy 
„Supporting study for the review of the Construction Products Regulation. Impact 
assessment: final report” (Studiu în sprijinul revizuirii Regulamentului privind 
produsele pentru construcții. Evaluarea impactului: raport final), 20181;

 Studiu în sprijinul evaluării impactului revizuirii Regulamentului privind produsele 
pentru construcții, raport final care urmează să fie publicat la sfârșitul anului 2020, 
Copenhagen Economics, Danish Technological Institute (DTI) și EPRD;

 Comisia Europeană, „Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 - Analysis 
of production and trade data on construction products” [Regulamentul (UE) nr. 
305/2011 privind produsele pentru construcții - Analiza datelor privind producția și 
comercializarea produselor pentru construcții], 20192;

Regulamentul privind produsele pentru construcții - introducere 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru 
comercializarea produselor pentru construcții (Regulamentul privind produsele pentru 
construcții - RPC) a fost adoptat în 2011 și urmărește să asigure libera circulație a produselor 
pentru construcții pe piața internă. 

Legislația UE privind produsele pentru construcții nu urmează așa-numita abordare nouă a 
armonizării tehnice, aplicată la scară largă legislației privind piața internă în cazul produselor. 
Specificitatea normelor privind produsele pentru construcții rezultă din caracteristica acestora 
de a fi produse intermediare și din faptul că normele privind lucrările de construcții țin de 
competența națională. În consecință, RPC nu stabilește cerințe privind produsele, ci conține 
mai degrabă un set de norme armonizate pentru evaluarea performanței produselor pentru 
construcții în funcție de principalele caracteristici ale acestor produse (de exemplu 
comportamentul la foc, izolarea fonică). Statele membre își mențin însă competențele în ceea 
ce privește cerințele în materie de siguranță, mediu și energie care se aplică clădirilor și 
construcțiilor de geniu civil.

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

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621?locale=ro
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În Europa, 18 milioane de persoane lucrează în sectorul construcțiilor, care contribuie cu 9 % 
la PIB3. Revizuirea RPC trebuie să țină seama mai ales de particularitățile sectorului. Impasul 
la care s-a ajuns în crearea și adaptarea unor standarde armonizate pentru produsele de 
construcții, care poate fi atribuit parțial cerințelor formale (a se vedea hotărârea CJUE în 
cauza C-613/14 - „James Elliot”), a frânat elaborarea în continuare a unor standarde 
armonizate. Raportorul consideră că aceasta este o amenințare gravă la adresa funcționării 
pieței interne a produselor de construcții. Pentru relansarea procesului de standardizare care 
stagnează sunt necesare atât soluții pe termen scurt, cât și acțiuni orientate spre viitor. 
Raportorul salută evaluarea de către Comisie a RPC și revizuirea în curs care vizează 
eliminarea obstacolelor din calea pieței interne a produselor pentru construcții.

Dezvoltarea și consolidarea pieței interne a produselor pentru construcții

Chiar dacă RPC asigură libera circulație a produselor pentru construcții în interiorul Uniunii 
Europene, ar trebui să se țină seama de interesele și nevoile statelor membre. RPC stabilește 
norme armonizate pentru marcajul CE al produselor pentru construcții și definește modul în 
care ar trebui să fie declarată performanța acestora, în funcție de principalele lor caracteristici. 
Aceste cerințe sunt necesare pentru a asigura faptul că profesioniștii, autoritățile și 
consumatorii au la dispoziție informații fiabile, dar și pentru a le permite producătorilor din 
diferite state membre să compare produsele pentru construcții.

Raportorul insistă asupra faptului că ar trebui să se mențină conceptul de limbaj tehnic 
comun, care să fie o verigă de legătură între cerințele statelor membre și Declarația de 
performanță prevăzută în Regulamentul privind produsele pentru construcții. Raportorul 
recunoaște rolul important al Comitetului European de Standardizare (CEN) și al Comitetului 
European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), care sunt organismele competente 
pentru elaborarea de standarde armonizate. Organizația Europeană pentru Agremente Tehnice 
(EOTA) și organismele de evaluare tehnică ar trebui să fie în continuare responsabile de 
elaborarea documentelor de evaluare europene.

Raportorul este îngrijorat din cauza faptului că din cele 444 de standarde armonizate existente 
pentru produsele de construcții, doar 12 au fost publicate în ultimii patru ani. Acest blocaj este 
legat de timpul necesar pentru a crea noi standarde, precum și de restanțele în materie de 
revizuire a standardelor existente. Este extrem de important să se accelereze acest proces și să 
se îmbunătățească calitatea standardelor europene armonizate existente. Producătorii de 
produse pentru construcții și utilizatorii finali au nevoie atât de securitate juridică, cât și de 
securitate pe termen lung a planificării.

Marcajul CE și Declarația de performanță

În practică, marcajul CE pentru produsele de construcții este deseori interpretat greșit ca o 
marcă de calitate. Marcajul CE se referă însă la performanța produsului și nu indică 
conformitatea acestuia cu cerințe specifice pentru produse, cum ar fi siguranța. Raportorul 
pledează așadar pentru soluții care să îi ofere utilizatorului final informații precise și clare 

3 Comisia Europeană, The European construction sector - A global partner (Sectorul european al construcțiilor - 
un partener global), 2016.
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privind siguranța produselor pentru construcții și conformitatea acestora cu cerințele naționale 
privind siguranța clădirilor. Utilizatorii finali, IMM-urile și utilizatorii profesioniști ar trebui 
să aibă posibilitatea de a dispune de toate informațiile relevante referitoare la produs, în 
vederea asigurării faptului că produsul respectă cerințele statelor membre în domeniul 
construcțiilor. Declarația de performanță trebuie să includă întotdeauna informații clare și 
precise despre utilizarea preconizată a produsului.

Prin urmare, raportorul invită Comisia să analizeze dacă este posibil să se includă în RPC 
cerințe minime privind produsele. Acestea ar trebui să asigure sănătatea și siguranța 
cetățenilor și protecția mediului. Cerințele minime privind produsele ar putea fi, de asemenea, 
utile în combaterea unei posibile fragmentări a pieței interne.

Adoptarea unor metode bazate pe tehnologia informației 

Volumul informațiilor despre produse care trebuie comunicate utilizatorilor în conformitate 
cu RPC probabil va crește, în special ca urmare a cerințelor legate de sustenabilitate și de 
mediu. Prin urmare, se poate anticipa că informațiile despre produs nu vor mai putea fi 
reflectate integral de marcajul CE aplicat produsului. Este esențial ca constructorii și alți 
utilizatori de produse pentru construcții să poată verifica cu ușurință și în mod fiabil dacă un 
produs pentru construcții dintr-un anumit stat membru este autorizat pentru utilizarea 
preconizată. Astfel, se recomandă insistent utilizarea metodelor digitale, care ar permite o 
comparare simplă a cerințelor statelor membre și a informațiilor furnizate în Declarația de 
performanță. Experiența a demonstrat, în plus, că declararea acelorași informații de două ori, 
o dată în Declarația de performanță și apoi a doua oară prin marcajul CE nu este necesară. 
Alternativ, ar trebui să se utilizeze metode bazate pe tehnologia informației, astfel încât 
comunicarea dintre actorii din cadrul lanțului de aprovizionare să se desfășoare mai eficient. 
În consecință, raportorul consideră că concepte și metode precum tehnologia blockchain și 
Declarația de performanță inteligentă4 sunt evoluții indispensabile care ar trebui integrate în 
RPC revizuit. În vederea asigurării unei implementări uniforme a unor asemenea soluții 
digitale, RPC revizuit ar trebui să prevadă un cadru adecvat care să fie pus în aplicare de 
statele membre. Punctele naționale de informare despre produse ar putea fi însărcinate să 
furnizeze pe cale digitală informații privind cerințele naționale aplicabile produselor pentru 
construcții destinate unor utilizări specifice.

Consolidarea supravegherii pieței

Dispozițiile privind supravegherea pieței din RPC revizuit ar trebui să țină seama de 
particularitățile sectorului de construcții. 

În special, IMM-urile s-au plâns de faptul că metodele actuale de supraveghere a pieței sunt 
insuficiente și ineficiente. În absența unei supravegheri eficiente a pieței, scade încrederea în 

4 Soluțiile de declarații de performanță inteligente le permit utilizatorilor de produse pentru construcții să compare 
cu ușurință cerințele dintr-un stat membru cu informațiile despre produs în conformitate cu Declarația de 
performanță. Aceste soluții presupun, însă, ca statele membre să aibă posibilitatea de a stabili pe cale digitală 
concordanța dintre cerințele existente specifice unei utilizări a produselor pentru construcții și o declarație de 
performanță electronică. Furnizarea pe cale digitală a cerințelor pentru produsele de construcții în situații specifice 
de utilizare ar putea fi efectuată de punctele naționale de informare despre produse.
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legislația Uniunii și în marcajul CE. În plus, nu se creează condiții de concurență echitabile 
pentru operatorii economici. O supraveghere deficitară a pieței ar putea duce, de asemenea, la 
o înmulțire a produselor de construcții care nu corespund performanței declarate, punând 
astfel în pericol utilizatorii finali și consumatorii. 

Prin urmare, raportorul invită statele membre să pună în aplicare integral Regulamentul (UE) 
2019/1020 privind supravegherea pieței5. 

Autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să poată verifica dacă Declarația de performanță 
a unui produs îndeplinește cerințele statului membru pentru utilizarea preconizată. În plus, 
competențele autorităților de supraveghere a pieței trebuie să fie, de asemenea, eficace și 
practicabile în cazul în care produsul este furnizat direct utilizatorului.

Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să se concentreze și pe vânzările online în 
sectorul produselor pentru construcții: este nevoie să se asigure supravegherea eficace a pieței 
produselor pentru construcții vândute online, în special a produselor pentru construcții 
achiziționate din țări terțe, în vederea asigurării nu doar a siguranței produselor, ci și a 
concurenței loiale pe piața internă.

Domeniul de aplicare și relația în raport cu alte acte legislative ale UE

Nu doar RPC afectează produsele pentru construcții, ci și alte domenii armonizate ale 
legislației secundare a UE, cum ar fi Directiva privind echipamentele tehnice, Regulamentul-
cadru privind etichetarea energetică6, Directiva-cadru privind deșeurile7 și Directiva privind 
proiectarea ecologică. În consecință, este important să se clarifice domeniul de aplicare și 
limitele RPC, precum și relația dintre acesta și alte acte legislative secundare ale UE. Ar 
trebui să se stabilească norme privind conflictul de legi în cazul unor suprapuneri cu RPC, cu 
scopul de a asigura transparența și securitatea juridică.

Sustenabilitatea produselor pentru construcții

Raportorul salută obiectivul Comisiei de a crește sustenabilitatea sectorului construcțiilor prin 
abordarea performanței în materie de sustenabilitate a produselor pentru construcții în cadrul 
revizuirii RPC, astfel cum s-a anunțat în Planul de acțiune pentru economia circulară. Cu toate 
acestea, includerea obiectivelor de dezvoltare durabilă în noul RPC / RPC revizuit nu ar trebui 
să ducă la creșterea prețurilor produselor pentru construcții. Ar trebui să se evalueze în ce 
mod ar putea fi abordate criteriile de sustenabilitate în cazul posibilei revizuiri a RPC.

Implicarea părților interesate

Ar trebui garantată implicarea părților interesate în procesul de consultare și evaluare a RPC, 
pentru a asigura condiții de concurență echitabile între operatorii economici. În plus, la 
evaluarea RPC ar trebui să se țină seama de nevoile și de costurile întreprinderilor, în special 

5 JO 169, 25.6.2019, p. 1.
6 JO L 198, 28.7.2017, p. 1.
7 JO L 312, 22.11.2008, p. 2.
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IMM-uri.

Poziția raportorului

În special în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale economice, este 
important să nu se introducă obstacole birocratice inutile, nejustificate în sectorul 
construcțiilor. Efectele pandemiei de COVID-19 asupra sectorului construcțiilor sunt 
evidente, printre acestea numărându-se problemele de aprovizionare cu materiale de 
construcții și absențele lucrătorilor din cauza obligațiilor de carantină. Operatorii economici, 
municipalitățile și gospodăriile private sunt reticente în a face noi investiții, ceea ce are un 
impact negativ asupra sectorului construcțiilor. Părțile interesate au nevoie de soluții flexibile, 
clare și ușor de implementat pentru a putea contribui la redresarea economică. În cazul unei 
revizuiri a RPC, ar trebui să se țină seama de nevoile industriei și de particularitățile 
sectorului construcțiilor, în special în ceea ce privește IMM-urile. La revizuirea standardelor 
existente legate de RPC trebuie să se asigure claritatea juridică. Acest lucru este important 
mai ales în timpul unor eventuale perioade de tranziție, atunci când se dezvoltă noi standarde. 
În acest sens, trebuie evitate lacunele de reglementare, cerințele în materie de transparență și 
calitate trebuie respectate și toate părțile interesate, inclusiv autoritățile publice și IMM-urile, 
trebuie să fie implicate.

Având în vedere cele de mai sus, raportorul recomandă: (I) dezvoltarea în continuare a pieței 
interne a produselor pentru construcții; (II) optimizarea marcajului CE și a Declarației de 
performanță; (III) consolidarea supravegherii pieței; (IV) orientări clare în cazul unor 
suprapuneri între legislații specifice privind produsele și RPC; și (V) utilizarea instrumentelor 
digitale.
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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 de stabilire a 
unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții 
(Regulamentul privind produsele pentru construcții)
(2020/2028(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere 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 construcții1,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a 
Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 
2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 
87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului2,

– având în vedere evaluarea din 24 octombrie 2019 de către Comisie a Regulamentului 
(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 
(SWD(2019)1770),

– având în vedere Raportul Comisiei din 24 octombrie 2019 privind rezultatul evaluării 
relevanței sarcinilor stabilite la articolul 31 alineatul (4) care primesc finanțare din 
partea Uniunii în temeiul articolului 34 alineatul (2) din 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 
(COM(2019)0800),

– având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor 
și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și 
(UE) nr. 305/20113,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a 
pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 339/934,

– având în vedere Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a 

1 JO L 88, 4.4.2011, p. 5.
2 JO L 316, 14.11.2012, p. 12.
3 JO L 169, 25.6.2019, p. 1.
4 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.
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Deciziei 93/465/CEE a Consiliului5,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor 
comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
764/20086,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la viitorul standardizării 
europene7,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2016 intitulată „Energie curată 
pentru toți europenii” (COM(2016)0860),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 11 martie 2020 intitulată „Un nou Plan de 
acțiune privind economia circulară - Pentru o Europă mai curată și mai competitivă” 
(COM(2020)0098),

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 
alineatul (1) litera (e) și anexa 3 din Decizia Conferinței președinților din 
12 decembrie 2002 privind procedura de autorizare a întocmirii rapoartelor din proprie 
inițiativă,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A9-
0000/2020),

A. întrucât sectorul construcțiilor asigură în mod direct 18 milioane de locuri de muncă în 
Europa și generează 9 % din PIB8;

B. întrucât scopul Regulamentului privind produsele pentru construcții (RPC) este de a 
elimina barierele tehnice din calea comerțului cu produse pentru construcții, cu scopul 
de a asigura libera circulație a acestora pe piața internă;

C. întrucât adoptarea lentă și nemenționarea standardelor armonizate generează probleme, 
deoarece procesul de adoptare nu ține pasul cu evoluțiile din sector, ceea ce creează 
incertitudine pentru întreprinderi;

D. întrucât costurile de asigurare a conformității cu RPC reprezintă între 0,6 % și 1,1 % din 
cifra de afaceri a sectorului construcțiilor, fiind suportată în principal de producători, 
ceea ce poate fi foarte împovărător pentru IMM-uri,

1. salută evaluarea și revizuirea în curs a RPC de către Comisie, prin care se urmărește 
eliminarea barierelor care au mai rămas pe piața internă a produselor pentru construcții;

2. atrage atenția asupra caracterului specific al RPC, acesta fiind diferit de principiile 
generale ale noului cadru legislativ, în mare parte deoarece nu armonizează cerințe 
specifice sau niveluri minime de siguranță pentru produsele de construcții, ci definește, 

5 JO L 218, 13.8.2008, p. 82.
6 JO L 91, 29.3.2019, p. 1.
7 JO C 70 E, 8.3.2012, p. 56.
8 Comisia Europeană, „The European construction sector - A global partner” (Sectorul european al construcțiilor 
- un partener global), 2016.
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în schimb, un limbaj tehnic comun pentru măsurarea performanței produselor pentru 
construcții prin intermediul caracteristicilor esențiale ale acestora;

3. evidențiază că RPC asigură libera circulație a produselor pentru construcții pe teritoriul 
Uniunii, în timp ce statele membre dețin în continuare controlul în ceea ce privește 
normele privind lucrările de construcții; subliniază că reglementările în domeniul 
construcțiilor stabilite la nivelul statelor membre sunt influențate, în general, de 
performanța produselor pentru construcții care sunt încorporate în lucrări;

Limbaj tehnic comun, inclusiv standarde

4. ia act de faptul că limbajul tehnic comun introdus de RPC este definit de standarde 
europene armonizate, respectiv de documente de evaluare europene în cazul produselor 
care nu sunt acoperite deloc sau sunt acoperite doar parțial de standarde armonizate; 

5. subliniază că, spre deosebire de alte acte legislative ale noului cadru legislativ, utilizarea 
standardelor armonizate este obligatorie în temeiul RPC, ceea ce impune existența unui 
sistem eficace de adoptare care să răspundă nevoilor industriei, să țină pasul cu 
evoluțiile tehnologice și să asigure claritatea juridică;

6. este îngrijorat de faptul că dintre cele 444 de standarde armonizate existente pentru 
produsele de construcții, doar 12 au fost emise după adoptarea RPC; este de opinie că 
timpul necesar pentru elaborarea și citarea standardelor, precum și întârzierile 
acumulate în procesul de revizuire și de actualizare a standardelor existente (acquis-ul 
RPC) se numără printre cele mai importante probleme legate de punerea în aplicare a 
RPC;

7. invită de urgență Comisia să găsească o soluție rapidă și viabilă pentru îmbunătățirea 
proceselor de standardizare și să rezolve întârzierile legate de standardele care nu sunt 
citate; sprijină, în acest sens, o combinație de măsuri pe termen scurt pentru rezolvarea 
întârzierilor, alături de măsuri pe termen lung pentru îmbunătățirea procesului de 
definire a limbajului tehnic comun;

8. atrage atenția asupra faptului că aspectele legate de standardizare trebuie abordate în 
toate etapele procesului de pregătire; solicită transparență și deschidere din partea 
tuturor părților implicate; evidențiază nevoia asigurării unei calități ridicate a 
mandatelor emise de Comisie, precum și necesitatea de a oferi orientări clare pentru 
organismele de standardizare; propune stabilirea unor perioade clar definite pentru 
evaluarea de către Comisie a standardelor pregătite și termene-limită clare până la care 
toate părțile să asigure revizuirea suplimentară în cazul în care se constată că nu s-a 
respectat un mandat sau RPC; consideră că este important să se definească mai precis 
domeniul de aplicare al standardelor, astfel încât producătorii să dispună de orientări 
clare atunci când declară că produsele lor intră în domeniul de aplicare; 

9. este de opinie că, deoarece standardele au caracter obligatoriu și sunt considerate ca 
făcând parte din legislația Uniunii, textele standardelor armonizate emise ar trebui să fie 
disponibile în toate limbile Uniunii; evidențiază necesitatea asigurării unor traduceri de 
înaltă calitate și a implicării organismelor de standardizare naționale în procesul de 
traducere; invită Comisia să sprijine în continuare și să simplifice dispozițiile financiare 
legate de traducerea standardelor armonizate;
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10. este îngrijorat de faptul că deși în RPC a fost inclus un procedeu alternativ pentru 
produsele care nu sunt acoperite de standarde armonizate sau sunt acoperite doar parțial 
de acestea, cu scopul de a permite introducerea pe piață a produselor inovatoare, marea 
majoritate a documentelor de evaluare europene nu privesc produse inovatoare; 

11. crede, prin urmare, că din cauza performanței slabe a sistemului de standardizare în 
prezent, se recurge tot mai mult la Organizația Europeană pentru Agremente Tehnice 
(EOTA), ca metodă alternativă de standardizare; 

12. scoate în evidență durata îndelungată și costurile ridicate ale traiectoriei EOTA, care nu 
este favorabilă IMM-urilor și este accesibilă, de cele mai multe ori, doar marilor actori 
de pe piață;

Marcajul CE și Declarația de performanță

13. este îngrijorat de faptul că, întrucât marcajul CE în temeiul RPC se referă numai la 
performanța produsului și nu la conformitatea acestuia cu cerințe specifice ale 
produselor, o astfel de diferență de abordare față de alte acte legislative ale noului cadru 
legislativ ar putea crea confuzie în privința marcajului CE și ar putea diminua valoarea 
sa; atrage atenția, în acest sens, asupra suprapunerilor dintre informațiile cerute de 
marcajul CE și de Declarația de performanță; este de opinie că această dublare creează 
sarcini administrative și costuri suplimentare inutile pentru întreprinderi; 

14. invită Comisia să aibă în vedere posibilitatea de a include în RPC cerințe minime 
privind produsele, menite să asigure sănătatea și siguranța, precum și protecția mediului 
și a altor interese publice, urmând astfel abordarea din legislația noului cadru legislativ, 
care s-a dovedit a fi eficace; 

15. subliniază importanța exploatării întregului potențial al tehnologiilor digitale, ceea ce ar 
putea permite furnizarea de informații clare, transparente și fiabile operatorilor 
economici și utilizatorilor finali și le-ar permite autorităților de supraveghere a pieței să 
își desfășoare activitățile mai eficace; invită Comisia să evalueze utilizarea unor astfel 
de tehnologii; 

16. este de opinie că soluțiile digitale, precum o declarație de performanță inteligentă, ar 
putea fi folosite pentru a le permite operatorilor economici să evalueze rapid și să 
compare cerințele privind lucrările de construcții cu informațiile furnizate în Declarația 
de performanță; 

Supravegherea pieței

17. este preocupat de faptul că supravegherea pieței produselor pentru construcții este 
considerată insuficientă și ineficace de către sector; subliniază că o astfel de situație 
subminează condițiile de concurență echitabile pentru operatorii economici care 
respectă legislația, în beneficiul comercianților necinstiți, care nu fac acest lucru; scoate 
în evidență că o supraveghere slabă și incoerentă a pieței ar putea duce la o înmulțire a 
produselor care nu corespund performanței declarate, punând în pericol utilizatorii 
finali;

18. invită statele membre să pună în aplicare integral Regulamentul (UE) 2019/1020, care 
urmărește să consolideze supravegherea pieței produselor care intră sub incidența 
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legislației de armonizare a Uniunii, inclusiv RPC;

19. invită Comisia să adopte acte de punere în aplicare în temeiul Regulamentului (UE) 
2019/1020, pentru a determina dacă există condiții uniforme pentru verificări, criterii 
pentru stabilirea frecvenței verificărilor și a cantității eșantioanelor care urmează să fie 
verificate în legătură cu anumite produse sau categorii de produse, precum și pentru a 
stabili valori de referință și tehnici pentru verificarea produselor armonizate, inclusiv a 
produselor pentru construcții;

20. consideră că este necesar ca autoritățile naționale de supraveghere a pieței responsabile 
de produsele pentru construcții să coopereze îndeaproape cu autoritățile naționale de 
control al construcțiilor, cu scopul de a asigura o abordare nuanțată la evaluarea 
conformității produselor pentru construcții folosite în cadrul lucrărilor de construcții cu 
performanța declarată sau cu utilizarea preconizată, precum și pentru a asigura faptul că 
acestea respectă reglementările în domeniul construcțiilor, garantând astfel siguranța și 
securitatea utilizatorilor finali;

21. atrage atenția asupra intensificării vânzărilor online în sectorul construcțiilor; 
evidențiază necesitatea de a asigura supravegherea eficace a pieței în cazul produselor 
pentru construcții, în special a celor achiziționate de la operatori economici din afara 
UE; 

Sustenabilitatea produselor pentru construcții

22. evidențiază că este necesară, per global o tranziție către o economie sustenabilă și mai 
circulară la aprovizionarea cu produse de construcții și la fabricarea acestora, precum și 
la utilizarea lor în cadrul lucrărilor de construcții;

23. salută, în acest sens, obiectivul Comisiei de a crește sustenabilitatea sectorului 
construcțiilor prin abordarea performanței în materie de sustenabilitate a produselor 
pentru construcții în cadrul revizuirii RPC, astfel cum s-a anunțat în Planul de acțiune 
pentru economia circulară; 

24. invită Comisia să analizeze relevanța încorporării anumitor cerințe, cum ar fi criteriile 
de sustenabilitate, în standardele armonizate în temeiul RPC, pentru a le oferi 
producătorilor un cadru unic pentru testarea produselor; subliniază importanța unei 
evaluări corespunzătoare a categoriilor de produse pentru care ar fi relevante astfel de 
cerințe; evidențiază că încorporarea unor astfel de cerințe nu ar trebui să ducă la o 
creștere a prețurilor produselor pentru construcții;

Recomandări specifice privind revizuirea RPC

25. evidențiază nevoia asigurării unei implicări adecvate a tuturor părților interesate în 
procesul de consultare și de evaluare; evidențiază că este necesar ca toate 
întreprinderile, în special IMM-urile, să beneficieze de condiții de concurență echitabile 
în cadrul legislației privind produsele pentru construcții; 

26. invită Comisia să clarifice relația dintre RPC și legislația conexă privind piața internă, 
ca de exemplu Directiva privind proiectarea ecologică9, Regulamentul privind 

9 JO L 285, 31.10.2009, p. 10.
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etichetarea energetică10, Directiva-cadru privind deșeurile11 și Directiva privind apa 
potabilă12 și, după caz, să raționalizeze dispozițiile pertinente cu scopul de a asigura 
claritatea juridică pentru întreprinderi;

27. subliniază că orice revizuire a RPC ar trebui să fie conformă cu principiile și obiectivele 
Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 în ceea ce privește elaborarea de standarde 
armonizate, cu scopul de a asigura transparența și calitatea acestora, și ar trebui să 
asigure implicarea adecvată a tuturor părților interesate; 

28. subliniază necesitatea de a asigura claritatea juridică în timpul unei perioade de tranziție 
în ceea ce privește orice revizuire a RPC și revizuirea acquis-ului RPC, pentru a evita 
un vid legislativ; 

29. este preocupat de faptul că orice revizuire a RPC și, în special, revizuirea acquis-ului 
RPC, va lua mult timp, însă producătorii au nevoie de soluții imediate pentru a evita 
incertitudinea juridică rezultată ca urmare a lipsei unor standarde armonizate 
actualizate; invită Comisia să abordeze această chestiune înaintea unei eventuale 
revizuiri a RPC și la revizuirea acquis-ului RPC;

°

° °

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și statelor membre.

10 JO L 198, 28.7.2017, p. 1.
11 JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
12 JO L 330, 5.12.1998, p. 32.


