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Θέμα: Νομοθετικός έλεγχος της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 σχετικά 
με τα προϊόντα δομικών κατασκευών (κανονισμός (ΕΕ) 305/2011)

Πρακτικές ρυθμίσεις

Κατόπιν αιτήματος των συντονιστών της, η επιτροπή IMCO διεξάγει συνεδρίαση νομοθετικού 
ελέγχου στις 22 Ιανουαρίου 2020 με θέμα το στάδιο εφαρμογής στο οποίο βρίσκεται η οδηγία 
για τα δομικά προϊόντα1. Ταυτόχρονα, οι συντονιστές της IMCO αποφάσισαν επίσης να 
συντάξουν έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον κανονισμό.

Εκπρόσωπος της ΓΔ GROW θα απευθυνθεί στην επιτροπή και θα ακολουθήσει συζήτηση με 
τους βουλευτές. Η αρμόδια υπηρεσία στη ΓΔ GROW είναι η μονάδα C1 (καθαρές τεχνολογίες 
και προϊόντα). 

Γενικές πληροφορίες για τον κανονισμό

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών 
(κανονισμός σχετικά με τα δομικά προϊόντα, CPR) εγκρίθηκε το 2011 και εφαρμόστηκε 
πλήρως από τον Ιούλιο 2013. Κύριος στόχος του κανονισμού, όπως και της παλαιότερης 
οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (οδηγία 89/106/ΕΟΚ του 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, 
για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και την 
κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
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Συμβουλίου), είναι η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα του τομέα 
των δομικών κατασκευών στην ΕΕ με τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων για την εμπορία τους.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής για τον CPR

Στις 24 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε μια αξιολόγηση για τον εν λόγω κανονισμό2. 
Ταυτόχρονα, ενέκρινε έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της συνάφειας με τα καθήκοντα  που 
ορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 και που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του CPR3.

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό ο κανονισμός πέτυχε τους στόχους 
του και συνέβαλε στη μείωση των εμποδίων στην εσωτερική αγορά για τα προϊόντα του τομέα 
των δομικών κατασκευών.

Η ανάλυση της αποτελεσματικότητας (ο βαθμός στον οποίο ο κανονισμός έχει επιτύχει τους 
στόχους του) δείχνει ότι, παρά την απουσία αποδεδειγμένης αιτιώδους συνάφειας, το 
διασυνοριακό εμπόριο των δομικών προϊόντων έχει αυξηθεί στην ΕΕ μετά τη θέσπιση του 
CPR. Σύμφωνα με την αξιολόγηση, οι βασικές ανάγκες και προκλήσεις που καλύπτει ο 
κανονισμός περιλαμβάνουν: (Ι) τις αυξημένες εμπορικές ευκαιρίες για τους οικονομικούς 
παράγοντες στην εσωτερική αγορά της ΕΕ· (ΙΙ) τη μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων για τους 
τελικούς χρήστες· (IΙΙ) την καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση (συμπεριλαμβανομένης της 
διαθεσιμότητας ολοκληρωμένων πληροφοριών για τα προϊόντα)· και (ΙV) τη μείωση της 
νομικής αβεβαιότητας.

Οι κύριες ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την αξιολόγηση είναι οι εξής:

(i) η ανεπαρκής ποιότητα επιδόσεων και αποτελεσμάτων του συστήματος 
τυποποίησης στο πλαίσιο του CPR·

(ii) ο λιγότερο αποτελεσματικός ρόλος των κρατών μελών στην εποπτεία της αγοράς· 
και

iii) η χαμηλή υιοθέτηση των διατάξεων απλούστευσης. 

Σε περίπτωση αναθεώρησης, η Επιτροπή προτείνει επιπλέον να υπάρξουν βελτιώσεις όσον 
αφορά:

(i) τη συνέπεια με τη νομοθεσία για τα άλλα προϊόντα·

(ii) την καταλληλόλητα  μιας εναλλακτικής οδού για την τυποποίηση·

(iii) την αναλογία κόστους/οφέλους·

(iv) την αποφυγή της επανάληψης των απαιτήσεων πληροφοριών. και

(v) ορισμένες απαιτήσεις δοκιμών και πληροφοριών, ιδίως περιβαλλοντικών, και τη 

2 SWD(2019)1770 and SWD(2019)1771. Η τελευταία είναι συνοπτική παρουσίαση της πρώτης.
3 COM(2019)800.
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βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, την ασφάλεια και την υγεία.

Τυποποίηση στο πλαίσιο του CPR

Όσον αφορά την εναλλακτική οδό προς την τυποποίηση που προβλέπεται στο πλαίσιο του 
κανονισμού και αναφέρεται στην αξιολόγηση, περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομερέστερη 
αξιολόγηση παρέχονται στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης της συνάφειας των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 [της 
CPR] και λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 
2.

Η έκθεση αναλύει τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης 
(EOTA) πραγματοποίησε τα καθήκοντα για τα οποία έλαβε χρηματοδότηση από την ΕΕ. 
Κύριος στόχος του ΕΟΤΑ είναι να προσφέρει στους κατασκευαστές εναλλακτική διαδρομή για 
την απόκτηση της σήμανσης CE για τα δομικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από 
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN). Για τα εν λόγω δομικά προϊόντα οι κατασκευαστές μπορούν να ζητήσουν 
μια ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (ΕΤΑ), η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την έκδοση της 
δήλωσης επιδόσεων και την τοποθέτηση της σήμανσης CE. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η 
EOTA δεν χρησιμοποιήθηκε για καινοτόμα προϊόντα, όπως είχε προβλεφθεί. Έτσι, η 
συντριπτική πλειονότητα των ETA δεν αφορά καινοτόμα προϊόντα, αλλά προϊόντα που 
διατίθενται ήδη στην αγορά. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι έμμεσες αποδείξεις 
καταδεικνύουν ότι η εξέλιξη του EOTA έχει επωφεληθεί κυρίως από τις χαμηλές επιδόσεις του 
συστήματος τυποποίησης, και ότι οι ΕΤΑ μπορούν μάλιστα να θεωρηθούν πρότυπα που 
αναπτύσσονται με εναλλακτικά μέσα. Επιπλέον, λόγω του υψηλού κόστους ανάπτυξης των 
ΕΤΑ, η επιλογή αυτή εξακολουθεί να είναι ακριβότερη και όχι φιλική προς τις ΜΜΕ.

Σκοπός του νομοθετικού ελέγχου

Σκοπός του νομοθετικού ελέγχου είναι να επιτρέψει στους ΒΕΚ να εξετάσουν λεπτομερώς την 
αξιολόγηση της Επιτροπής για τον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα 
μπορούσε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα τυποποίησης, όπως αναφέρεται λεπτομερώς 
στην έκθεση σχετικά με τα καθήκοντα στο πλαίσιο του κανονισμού, τα οποία λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από την Ένωση που εγκρίνεται ταυτόχρονα με την αξιολόγηση.

Οι ΒΕΚ θα μπορούσαν επίσης να ασχοληθούν με τις ιδέες της Επιτροπής όσον αφορά τυχόν 
συνέχεια που θα μπορούσε να δοθεί στην αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ενδέχεται να προταθούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε αναθεώρησης του CPR.


