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Τροπολογία 50
Cristian Silviu Buşoi

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 5 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Όπου συντρέχει περίπτωση, οι 
διατάξεις για την προτεινόμενη χρήση 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών σε κράτος μέλος, που 
αποσκοπούν στην εκπλήρωση των 
βασικών απαιτήσεων δομικών 
κατασκευών, καθορίζουν τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά των οποίων η απόδοση θα 
πρέπει να δηλώνεται.

(5) Όπου συντρέχει περίπτωση, οι 
διατάξεις για την προτεινόμενη χρήση ή 
τις χρήσεις προϊόντος του τομέα των 
δομικών κατασκευών σε κράτος μέλος, 
που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των 
βασικών απαιτήσεων δομικών 
κατασκευών, καθορίζουν τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά των οποίων η απόδοση θα 
πρέπει να δηλώνεται.

Or.en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους κανόνες του τομέα αυτού και σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται 
στο κυρίως κείμενο, είναι απαραίτητο να αναφέρονται στην προκειμένη περίπτωση και "οι 
χρήσεις".

Τροπολογία 51
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8α) Η δραστηριότητα των εργολάβων 
οικοδομών δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Η δημιουργία οικοδομικών 
έργων αποτελεί μια παροχή υπηρεσίας 
και όχι τη διάθεση στην αγορά ενός 
προϊόντος από έναν κατασκευαστή. Η 
δραστηριότητα των εργολάβων 
οικοδομών περικλείει επίσης, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, την ξεχωριστή 
κατασκευή ορισμένων τμημάτων του 
έργου, τα οποία στη συνέχεια 
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προστίθενται στο έργο.

Or.de

Αιτιολόγηση

Ο νέος κανονισμός θα πρέπει να διευκρινίζει σαφώς ότι οι εργολάβοι οικοδομών που 
κατασκευάζουν ορισμένα μέρη του έργου, είτε εντός του εργοταξίου ή εκτός αυτού, δεν 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Ο κανονισμός θέτει όρους για την 
διαθεσιμότητα στην αγορά ή τη διάθεση στην αγορά δομικών προϊόντων. Η ενσωμάτωση 
δομικών κατασκευών δεν αποτελεί αντικείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία 52
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 15 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(15) Τα οριακά επίπεδα που καθορίζονται 
από την Επιτροπή βάσει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να είναι γενικά 
αναγνωρισμένες τιμές για τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 
προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών 
σε σχέση με τις διατάξεις στα κράτη μέλη.

(15) Τα οριακά επίπεδα που καθορίζονται 
από την Επιτροπή βάσει του παρόντος 
κανονισμού για τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 
προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών 
θα πρέπει να διασφαλίζουν αυξημένο 
επίπεδο προστασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 114 της ΣΛΕΕ.

Or.de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός οριακών επιπέδων μπορεί να απορρέει από τεχνικούς ή κανονιστικούς λόγους 
(βλ. αιτιολογική σκέψη 16). Εάν είναι κανονιστικής φύσεως, τότε εξυπηρετεί την αναφερόμενη 
στο άρθρο 114 προστασία της υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. 
Συνεπώς, δεν βασίζεται σε κάποια "γενική αναγνώριση", αλλά στην επιδίωξη ενός υψηλού 
επιπέδου προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 114.

Τροπολογία 53
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 24 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(24) Στη δήλωση απόδοσης θα ήταν 
σκόπιμο να περιλαμβάνονται πληροφορίες 
σχετικά με περιεχόμενες επικίνδυνες 
ουσίες, ώστε να βελτιωθούν οι 
δυνατότητες για αειφόρους κατασκευές και 
να διευκολυνθεί η ανάπτυξη προϊόντων 
φιλικών προς το περιβάλλον. Ο παρών 
κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει 
άλλων πράξεων του ενωσιακού δικαίου 
που εφαρμόζονται ενδεχομένως σε 
επικίνδυνες ουσίες, ειδικότερα της οδηγίας 
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση 
βιοκτόνων στην αγορά, της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων, της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων.

(24) Στη δήλωση απόδοσης μπορεί να 
περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με 
περιεχόμενες επικίνδυνες ουσίες, ώστε να 
βελτιωθούν οι δυνατότητες για αειφόρους 
κατασκευές και να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη προϊόντων φιλικών προς το 
περιβάλλον. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών δυνάμει άλλων πράξεων 
του ενωσιακού δικαίου που εφαρμόζονται 
ενδεχομένως σε επικίνδυνες ουσίες, 
ειδικότερα της οδηγίας 98/8/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 
για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά, της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων, της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων.

Or.en



PE450.931v01-00 6/85 AM\835714EL.doc

EL

Τροπολογία 54
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(24α) Η δήλωση απόδοσης μπορεί να 
αριθμείται σύμφωνα με τον αριθμό 
αναφοράς του τύπου προϊόντος.

Or.en

Τροπολογία 55
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 31 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(31) Η σήμανση CE θα πρέπει να είναι η 
μόνη σήμανση η οποία βεβαιώνει τη 
συμφωνία του προϊόντος του τομέα των 
δομικών κατασκευών με τη δηλωθείσα 
απόδοση και τη συμμόρφωση προς τις 
ισχύουσες απαιτήσεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας εναρμόνισης. Ωστόσο, είναι 
δυνατή η χρήση άλλης σήμανσης, υπό τον 
όρο ότι αυτή βοηθάει στη βελτίωση της 
προστασίας του χρήστη προϊόντων του 
τομέα δομικών κατασκευών και δεν 
καλύπτεται από την ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης.

(31) Η σήμανση CE θα πρέπει να είναι η 
μόνη σήμανση η οποία βεβαιώνει τη 
συμφωνία του προϊόντος του τομέα των 
δομικών κατασκευών με τη δηλωθείσα 
απόδοση και τη συμμόρφωση προς τις 
ισχύουσες απαιτήσεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας εναρμόνισης. Ωστόσο, είναι 
δυνατή η χρήση άλλης σήμανσης, υπό τον 
όρο ότι αυτή βοηθάει στη βελτίωση της 
προστασίας του χρήστη προϊόντων του 
τομέα δομικών κατασκευών και δεν 
καλύπτεται από την ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης. Αυτές οι άλλες σημάνσεις 
δεν μπορούν να επιβάλουν πρόσθετες 
πιστοποιήσεις σε προϊόντα που φέρουν 
ήδη σήμανση CE από τα οποία 
απαρτίζεται το τελικό προϊόν για το οποίο 
επιζητείται πρόσθετη εθελοντική 
σήμανση.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η διευκρίνιση έχει ουσιαστική σημασία για να διασφαλισθεί η υπεροχή της σήμανσης CE 
έναντι άλλων σημάνσεων.

Τροπολογία 56
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 34 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(34) Οι κατασκευαστές έχουν τη 
διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιούν 
απλουστευμένες διαδικασίες υπό τη μορφή 
τεκμηρίωσης στο μορφότυπο που 
επιθυμούν και υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο σχετικό εναρμονισμένο 
πρότυπο.

(34) Οι κατασκευαστές έχουν τη 
διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιούν 
απλουστευμένες διαδικασίες υπό τη μορφή 
τεκμηρίωσης στο μορφότυπο που 
επιθυμούν και υπό τους όρους που 
καθορίζονται στη σχετική εναρμονισμένη 
τεχνική προδιαγραφή, κατά περίπτωση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι απλουστευμένες διαδικασίες (Κεφάλαιο VI) αναφέρονται τόσο σε εναρμονισμένες τεχνικές 
προδιαγραφές (βλ. άρθρο 36, παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)) όσο και σε εναρμονισμένα 
πρότυπα (άρθρα 36 παράγραφος 1 στοιχείο β), 37 και 38)· επίσης, δεν έχουν ή δεν πρέπει να 
έχουν όλα τα πρότυπα τους ‘όρους’ για τους οποίους γίνεται λόγος σε αυτή την αιτιολογική 
σκέψη.

Τροπολογία 57
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(36α) Ο ερμηνευτικός ορισμός της "εκτός 
σειράς διαδικασίας" για τα διάφορα 
προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να διατυπωθεί από 
τις συναφείς τεχνικές επιτροπές της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης 
(CEN). 

Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν γίνενται κατάχρηση των εξαιρέσεων από τις υποχρεώσεις 
σήμανασης CΕ, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τον τεχνητό διαμερισμό της αγοράς, θα πρέπει 
να προβλεφθούν συγκεκριμένες ερμηνείες του ορισμού της "εκτός σειράς διαδικασίας". 
Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών, οι εν 
λόγω ερμηνευτικοί ορισμοί θα πρέπει να διατυπώνονται από τη συναφή τεχνική επιτροπή στο 
πλαίσιο της CEN. 

Τροπολογία 58
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(36α) Ο ερμηνευτικός ορισμός της "εκτός 
σειράς διαδικασίας" για τα διάφορα 
προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να διατυπωθεί από 
τις συναφείς τεχνικές επιτροπές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης 
(CEN). 

Or.en

Τροπολογία 59
Eija-Riitta Korhola

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(36α) Ο ερμηνευτικός ορισμός της "εκτός 
σειράς διαδικασίας" για τα διάφορα 
προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
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κανονισμό θα πρέπει να διατυπωθεί από 
τις συναφείς τεχνικές επιτροπές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης 
(CEN). 

Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν γίνενται κατάχρηση των εξαιρέσεων από τις υποχρεώσεις 
σήμανασης CΕ, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τον τεχνητό διαμερισμό της αγοράς, θα πρέπει 
να προβλεφθούν συγκεκριμένες ερμηνείες του ορισμού της "εκτός σειράς διαδικασίας". 
Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών, οι εν 
λόγω ερμηνευτικοί ορισμοί θα πρέπει να διατυπώνονται από τις συναφείς τεχνικές επιτροπές 
στο πλαίσιο της CEN, οι οποίες είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες των 
διάφορων προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών.

Τροπολογία 60
Cristian Silviu Buşoi

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 37 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(37) Όλοι οι οικονομικοί φορείς που 
παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς 
και διανομής θα πρέπει να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
τοποθετούν ή καθιστούν διαθέσιμα στην
αγορά μόνο προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών τα οποία ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
οι οποίες έχουν σκοπό να εγγυώνται την 
απόδοση των προϊόντων του τομέα 
δομικών κατασκευών και να πληρούν τις 
βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών. 
Ειδικότερα, οι εισαγωγείς και οι διανομείς 
προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών 
θα πρέπει να γνωρίζουν τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τα οποία ισχύουν 
διατάξεις περί της ενωσιακής αγοράς, 
καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις που 
ισχύουν στα κράτη μέλη ως προς τις 
βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών, 
και θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτές τις 

(37) Όλοι οι οικονομικοί φορείς που 
παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς 
και διανομής θα πρέπει να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
τοποθετούν ή καθιστούν διαθέσιμα στην 
αγορά μόνο προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών τα οποία ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
οι οποίες έχουν σκοπό να εγγυώνται την 
απόδοση των προϊόντων του τομέα 
δομικών κατασκευών και να πληρούν τις 
βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών. 
Ειδικότερα, οι εισαγωγείς και οι διανομείς 
προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών 
θα πρέπει να γνωρίζουν τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τα οποία ισχύουν 
διατάξεις περί της ενωσιακής αγοράς, 
καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις που 
ισχύουν στα κράτη μέλη ως προς τις 
βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών, 
και θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτές τις 
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γνώσεις στις εμπορικές τους συναλλαγές. γνώσεις στις εμπορικές τους συναλλαγές, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα 
περιστατικά ακούσιας μη συμμόρφωσης 
των προϊόντων του τομέα δομικών 
κατασκευών προς τη δήλωση απόδοσης 
και να ελαχιστοποιηθούν οι υλικές ζημιές.

Or.en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη οδηγεί σε προληπτικά μέτρα στο επίπεδο των οικονομικών φορέων, 
προκειμένου να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εμφάνιση περιστατικών μη 
συμμόρφωσης και μέτρων στο επίπεδο της εποπτείας της αγοράς. Ενεργώντας ως υπεύθυνα 
νομικά πρόσωπα, οι οικονομικοί φορείς θα αποφεύγουν κάθε είδους απώλειες στις εμπορικές 
συναλλαγές τους, βοηθώντας ιδίως τις ΜΜΕ, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και να 
αυξάνουν τον λόγο κόστους-οφέλους.

Τροπολογία 61
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(46α) Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή 
πρέπει να εγκρίνει εντός του δέοντος 
χρονικού πλαισίου μια κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη στην οποία θα 
περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τη 
χρήση των δικτυακών τόπων για τη 
διάθεση του περιεχομένου της δήλωσης 
απόδοσης. Εν τω μεταξύ η χρήση των 
δικτυακών τόπων θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να επιτρέπεται σύμφωνα 
με την τρέχουσα πρακτική.

Or.en

Αιτιολόγηση

Πολλές βιομηχανίες διαθέτουν ήδη το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης μέσω ιστοσελίδας. 
Χωρίς τη δυνατότητα αυτή, οι κατασκευαστές θα έπρεπε να περιλαμβάνουν χωριστό έγγραφο σε 
κάθε μεμονωμένο προϊόν που πωλείται, γεγονός που θα συνεπαγόταν πρόσθετες επιβαρύνσεις 
και δαπάνες οι οποίες δεν οδηγούν σε καμία προστιθέμενη αξία. Η προθεσμία για την κατ' 
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εξουσιοδότηση πράξη θα πρέπει να οριστεί κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 62
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(46α) Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή 
πρέπει να εγκρίνει έως (ημερομηνία) 
εξουσιοδότηση πράξη στην οποία να 
περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τη 
χρήση των δικτυακών τόπων για τη 
διάθεση του περιεχομένου της δήλωσης 
απόδοσης. Εν τω μεταξύ η χρήση των 
δικτυακών τόπων θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να επιτρέπεται σύμφωνα 
με την τρέχουσα πρακτική.

Or.en

Τροπολογία 63
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(49α) Η συντήρηση υλικών μετά από την 
κατεδάφιση μέσα στον κύκλο των υλικών 
μέσω της επαναχρησιμοποίησης ή της 
ανακύκλωσης είναι αναγκαία για την 
υλοποίηση των στόχων της Ένωσης περί 
μεταβολής του κλίματος και κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει να επεξεργαστεί σχέδιο 
δράσης στο οποίο να περιγράφεται 
λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο θα 
συμβάλει στην προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης 
των προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών.
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Or.en

Τροπολογία 64
Eija-Riitta Korhola

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 50 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(50) Για την αξιολόγηση της αειφόρου 
χρήσης των πόρων και των επιπτώσεων 
που έχουν οι δομικές κατασκευές στο 
περιβάλλον, θα πρέπει, κατά περίπτωση, 
να χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικές 
δηλώσεις προϊόντων.

(50) Για την αξιολόγηση της αειφόρου 
χρήσης των φυσικών πόρων και των 
επιπτώσεων που έχουν οι δομικές 
κατασκευές στο περιβάλλον, θα πρέπει, 
κατά περίπτωση, να χρησιμοποιούνται 
ευρωπαϊκές τυποποιημένες 
περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων. Για 
να επιδιωχθεί ο κύριος στόχος της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής της 21ης 
Δεκεμβρίου 2005 με τίτλο "Θεματική 
στρατηγική για την αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων", οι ΠΔΠ θα πρέπει να 
παρέχουν, τουλάχιστον, τις ακόλουθες 
περιβαλλοντικές πληροφορίες:
- τη χρήση των φυσικών πόρων 
(περιλαμβανομένης της διαφοροποίησης 
ανάμεσα σε μη ανανεώσιμα και 
ανανεώσιμα υλικά και ενέργεια)·
- τον συνεπαγόμενο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο· και
- τα παραγόμενα απόβλητα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), and considering that Recital 50 is making a very important link between the 
assesment of the sustainable use of natural resources and the environmental information 
covered by the Environmental Product Declaration (EPD) of a construction product, more 
regulatory guidance shoud be provided in the Recital 50. In order to take into account the EU 
policy regarding "sustainable use of natural resources" as defined in the EU Thematic 
Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" (COM 2005/670), it must be ensured that 
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EPDs of the construction products include the relevant infomation on the EU main target in a 
relation to sustainable use of natural resources.

Τροπολογία 65
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(50α) Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να 
θεσπιστούν εναρμονισμένοι ευρωπαϊκοί 
κανόνες για την αξιολόγηση των βασικών 
απαιτήσεων σύμφωνα με το παράρτημα 
Ι. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναθεωρήσει τα υφιστάμενα ερμηνευτικά 
έγγραφα για τις βασικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στα τμήματα 1 έως 6 του 
παραρτήματος I, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
συνταχθεί πρόσθετο επεξηγηματικό 
έγγραφο το οποίο να εκθέτει λεπτομερώς 
τη βασική απαίτηση που ορίζεται στο 
μέρος 7 του παραρτήματος Ι και σε αυτό 
το πλαίσιο θα πρέπει να δοθούν εντολές 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN).

Or.en

Τροπολογία 66
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(50α) Όποτε αυτό είναι δυνατόν, θα 
πρέπει να καταρτίζονται ενιαίοι 
ευρωπαϊκοί κανόνες για την πιστοποίηση 
συμμόρφωσης στις βασικές απαιτήσεις 
του Παραρτήματος I.
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Or.de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσθήκη του κανονιστικού πλαισίου απορρέει από το γενικό στόχο του 
προτεινόμενου κανονισμού, που είναι η εναρμόνιση. Είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος δημιουργίας δυσαρμονίας.

Τροπολογία 67
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για τη 
διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών με την κατάρτιση 
εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την 
έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του 
τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση 
με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και 
σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα 
εν λόγω προϊόντα.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για τη 
διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών με την κατάρτιση 
εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την 
έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του 
τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση 
με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και 
σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα 
εν λόγω προϊόντα.

Σε περίπτωση που, όσον αφορά τα 
προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών, τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά σχετικά με τις βασικές 
απαιτήσεις των κατασκευών που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι 
καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από άλλη 
ενωσιακή νομοθεσία, ο παρών 
κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο εν λόγω 
προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών 
σε σχέση με τα χαρακτηριστικά αυτά, 
από την ημερομηνία εφαρμογής αυτής 
της άλλης νομοθεσίας.

Or.en
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Τροπολογία 68
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. "προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών": κάθε προϊόν ή συνδυασμός 
προϊόντων που παράγεται και διατίθεται 
στην αγορά για μόνιμη ενσωμάτωση σε 
δομικές κατασκευές ή μέρη αυτών, κατά 
τρόπον ώστε η αφαίρεση του προϊόντος 
να μεταβάλλει την απόδοση των δομικών 
κατασκευών σε σχέση με τις βασικές 
απαιτήσεις δομικών κατασκευών ·

1. "προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών": κάθε προϊόν ή συνδυασμός 
προϊόντων που παράγεται και διατίθεται 
στην αγορά για μόνιμη ενσωμάτωση σε 
δομικές κατασκευές ή μέρη αυτών, και για 
το οποίο η απόδοση του προϊόντος 
μεταβάλλει την απόδοση των δομικών 
κατασκευών σε σχέση με τις βασικές 
απαιτήσεις δομικών κατασκευών·

Or.en

Αιτιολόγηση

Linguistic alteration.

Τροπολογία 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

11α. "καινοτόμο προϊόν": νέα και/ή 
καινοτόμος λύση στον υλικό, τεχνικό ή 
τεχνολογικό τομέα, για την οποία δεν έχει 
καθορισθεί εναρμονισμένο πρότυπο·

Or.pl

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις πρέπει να εκδίδονται μόνο για νέα/καινοτόμα προϊόντα.
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Τροπολογία 70
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

15. "ειδική τεχνική τεκμηρίωση": 
τεκμηρίωση που καταδεικνύει ότι οι 
μέθοδοι στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου 
συστήματος αξιολόγησης και 
επαλήθευσης της σταθερότητας της 
απόδοσης έχουν αντικατασταθεί από 
άλλες μεθόδους, υπό τον όρο ότι τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με 
αυτές τις άλλες μεθόδους είναι ισοδύναμα 
με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
με τις μεθόδους δοκιμής του αντίστοιχου 
εναρμονισμένου προτύπου·

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Τροπολογία 71
Lara Comi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

15. "ειδική τεχνική τεκμηρίωση": 
τεκμηρίωση που καταδεικνύει ότι οι 
μέθοδοι στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου 

15. "ειδική τεχνική τεκμηρίωση": 
τεκμηρίωση που καταδεικνύει ότι 
πληρούνται ορισμένοι όροι από τον 
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συστήματος αξιολόγησης και 
επαλήθευσης της σταθερότητας της 
απόδοσης έχουν αντικατασταθεί από 
άλλες μεθόδους, υπό τον όρο ότι τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με 
αυτές τις άλλες μεθόδους είναι ισοδύναμα 
με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
με τις μεθόδους δοκιμής του αντίστοιχου 
εναρμονισμένου προτύπου·

κατασκευαστή και ότι ακολουθήθηκαν 
συγκεκριμένες διαδικασίες για την 
εκπλήρωση των όρων αυτών·

Or.en

Τροπολογία 72
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

15. "ειδική τεχνική τεκμηρίωση": 
τεκμηρίωση που καταδεικνύει ότι οι 
μέθοδοι στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου 
συστήματος αξιολόγησης και 
επαλήθευσης της σταθερότητας της 
απόδοσης έχουν αντικατασταθεί από 
άλλες μεθόδους, υπό τον όρο ότι τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με 
αυτές τις άλλες μεθόδους είναι ισοδύναμα 
με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
με τις μεθόδους δοκιμής του αντίστοιχου 
εναρμονισμένου προτύπου·

15. "ειδική τεχνική τεκμηρίωση": 
τεκμηρίωση που καταδεικνύει ότι 
πληρούνται ορισμένοι όροι από τον 
κατασκευαστή και ότι ακολουθήθηκαν 
συγκεκριμένες διαδικασίες για την 
εκπλήρωση των όρων αυτών·

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός πρέπει να διασαφηνισθεί, προκειμένου να συμφωνεί με τις συνδεδεμένες 
αιτιολογικές σκέψεις και τα άρθρα 36 έως 38 σχετικά με απλουστευμένες διαδικασίες και τη 
χρήση της Ειδικής Τεχνικής Τεκμηρίωσης (ΕΤΤ). Πράγματι, προκειμένου η ΕΤΤ να καταστεί 
χρήσιμη και εφικτή, ο ορισμός της πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερος ώστε να 
προσαρμόζεται στις διάφορες χρήσεις και περιπτώσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος ο 
κατασκευαστής που συντάσσει την ΕΤΤ.
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Τροπολογία 73
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – παράγραφος 15 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

15. "ειδική τεχνική τεκμηρίωση": 
τεκμηρίωση που καταδεικνύει ότι οι 
μέθοδοι στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου 
συστήματος αξιολόγησης και 
επαλήθευσης της σταθερότητας της 
απόδοσης έχουν αντικατασταθεί από 
άλλες μεθόδους, υπό τον όρο ότι τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με 
αυτές τις άλλες μεθόδους είναι ισοδύναμα 
με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
με τις μεθόδους δοκιμής του αντίστοιχου 
εναρμονισμένου προτύπου·

15. "ειδική τεχνική τεκμηρίωση": 
τεκμηρίωση που καταδεικνύει με ποιες 
άλλες μεθόδους έχουν αντικατασταθεί οι 
μέθοδοι που προβλέπονται από τις 
εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές 
στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου 
συστήματος αξιολόγησης και 
επαλήθευσης της σταθερότητας της 
απόδοσης·

Or.de

Αιτιολόγηση

Στη γνωμοδότησή της επί της κοινής θέσης του Συμβουλίου, η Επιτροπή επισημαίνει δικαίως 
μια κάποια ανακολουθία στην εκπόνηση των ειδικών τεχνικών εγγράφων. Η ανακολουθία αυτή 
αίρεται με την παρούσα τροπολογία, και διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που δηλώνονται με τη 
βοήθεια μιας ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης, θα είναι ισότιμα με τα άλλα προϊόντα που φέρουν 
το σήμα CE.

Τροπολογία 74
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Όταν προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο ή εκδόθηκε 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση για αυτό, 
ο κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση 
απόδοσης όταν το εν λόγω προϊόν 
διατίθεται στην αγορά.

1. Όταν προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο ή εκδόθηκε 
ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης για 
αυτό, ο κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση 
απόδοσης όταν το εν λόγω προϊόν 
διατίθεται στην αγορά.
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία στοχεύει σε μεγαλύτερη διαφάνεια της τεχνικής ρύθμισης και σε 
βελτίωση της εφαρμοσιμότητάς της σε τεχνικό επίπεδο.

Τροπολογία 75
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Όταν προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών καλύπτεται από
εναρμονισμένο πρότυπο ή εκδόθηκε 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση για αυτό, ο 
κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση 
απόδοσης όταν το εν λόγω προϊόν 
διατίθεται στην αγορά.

1. Όταν προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών συμμορφώνεται προς 
εναρμονισμένο πρότυπο ή εκδόθηκε 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση για αυτό, ο 
κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση 
απόδοσης όταν το εν λόγω προϊόν 
διατίθεται στην αγορά.

Or.en

Αιτιολόγηση

Technical adjustment.

Τροπολογία 76
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Όταν προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο ή εκδόθηκε για 
αυτό ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, οι 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο πληροφορίες που 
αφορούν την απόδοσή του σε σχέση με τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά, όπως 
καθορίζονται στην ισχύουσα 

2. Όταν προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο ή εκδόθηκε για 
αυτό ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης, οι 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο πληροφορίες που 
αφορούν την απόδοσή του σε σχέση με τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά, όπως 
καθορίζονται στην ισχύουσα 
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εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, 
παρέχονται μόνο εφόσον περιλαμβάνονται 
και προσδιορίζονται στη δήλωση 
απόδοσης.

εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, 
παρέχονται μόνο εφόσον περιλαμβάνονται 
και προσδιορίζονται στη δήλωση 
απόδοσης.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία στοχεύει σε μεγαλύτερη διαφάνεια της τεχνικής ρύθμισης και σε 
βελτίωση της εφαρμοσιμότητάς της σε τεχνικό επίπεδο.

Τροπολογία 77
Cristian Silviu Buşoi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Όταν προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο ή εκδόθηκε για 
αυτό ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, οι 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο πληροφορίες που 
αφορούν την απόδοσή του σε σχέση με τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά, όπως 
καθορίζονται στην ισχύουσα 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, 
παρέχονται μόνο εφόσον περιλαμβάνονται 
και προσδιορίζονται στη δήλωση 
απόδοσης.

2. Ο κατασκευαστής συντάσσει δήλωση 
απόδοσης κατά τη διάθεση στην αγορά 
ενός προϊόντος του τομέα δομικών 
κατασκευών το οποίο καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο ή για το οποίο 
έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική 
αξιολόγηση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να δοθεί έμφαση με αυτή τη σειρά στο ότι ο κατασκευαστής είναι εκείνος 
που εκδίδει τη δήλωση απόδοσης, μόνον όταν διαθέτει κάποιο προϊόν στην αγορά, και μόνον 
εφόσον το προϊόν αυτό καλύπτεται από κάποιο εναρμονισμένο πρότυπο ή εάν έχει εκδοθεί για 
αυτό κάποιοα ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση. 
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Τροπολογία 78
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Όταν προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών καλύπτεται από
εναρμονισμένο πρότυπο ή εκδόθηκε για 
αυτό ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, οι 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο πληροφορίες που 
αφορούν την απόδοσή του σε σχέση με τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά, όπως 
καθορίζονται στην ισχύουσα 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, 
παρέχονται μόνο εφόσον περιλαμβάνονται 
και προσδιορίζονται στη δήλωση 
απόδοσης.

2. Όταν προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών συμμορφώνεται προς
εναρμονισμένο πρότυπο ή εκδόθηκε για 
αυτό ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, οι 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο πληροφορίες που 
αφορούν την απόδοσή του σε σχέση με τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά, όπως 
καθορίζονται στην ισχύουσα 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, 
παρέχονται μόνο εφόσον περιλαμβάνονται 
και προσδιορίζονται στη δήλωση 
απόδοσης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Αναπροσαρμογή τεχνικής φύσεως.

Τροπολογία 79
Lara Comi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 1 και εφόσον δεν υφίστανται 
ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που 
απαιτούν δήλωση των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών όταν κατασκευαστής 
προτίθεται να διαθέσει προϊόν στην 
αγορά, ο κατασκευαστής μπορεί να μην 
καταρτίσει δήλωση απόδοσης όταν 
διαθέτει στην αγορά προϊόν του τομέα των 
δομικών κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο σε περίπτωση 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 1 ο κατασκευαστής μπορεί να 
μην καταρτίσει δήλωση απόδοσης όταν 
διαθέτει στην αγορά προϊόν του τομέα των 
δομικών κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο σε περίπτωση 
που:
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που:

Or.en

Τροπολογία 80
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 1 και εφόσον δεν υφίστανται 
ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που 
απαιτούν δήλωση των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών όταν κατασκευαστής 
προτίθεται να διαθέσει προϊόν στην 
αγορά, ο κατασκευαστής μπορεί να μην 
καταρτίσει δήλωση απόδοσης όταν 
διαθέτει στην αγορά προϊόν του τομέα των 
δομικών κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο σε περίπτωση 
που:

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 1 ο κατασκευαστής μπορεί να 
μην καταρτίσει δήλωση απόδοσης όταν 
διαθέτει στην αγορά προϊόν του τομέα των 
δομικών κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο σε περίπτωση 
που:

Or.en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για την πλήρη χρήση των παρακάτω τριών παραδειγμάτων 
παρέκκλισης. Οι παρεκκλίσεις από τη σήμανση CE είναι απολύτως θεμελιώδεις για ορισμένα 
είδη μεμονωμένων προϊόντων ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας του τομέα δομικών 
κατασκευών τα οποία κατασκευάζοτναι από ειδικευμένους εργάτες. Τα προϊόντα αυτά – λόγω 
της μοναδικότητάς τους και του μικρού αντικτύπου τους στην αγορά – δεν έχουν από 
οικονομικής ή τεχνικής άποψης την ανάγκη για σήμανση CE ούτε και για να ελεγχθούν για 
αυτόν τον σκοπό.

Τροπολογία 81
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 1 και εφόσον δεν υφίστανται 
ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που 
απαιτούν δήλωση των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών όταν κατασκευαστής 
προτίθεται να διαθέσει προϊόν στην 
αγορά, ο κατασκευαστής μπορεί να μην 
καταρτίσει δήλωση απόδοσης όταν 
διαθέτει στην αγορά προϊόν του τομέα των 
δομικών κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο σε περίπτωση 
που:

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 1 και εφόσον δεν υφίστανται 
ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που 
απαιτούν δήλωση των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών όταν τα προϊόντα 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ο 
κατασκευαστής μπορεί να μην καταρτίσει 
δήλωση απόδοσης όταν διαθέτει στην 
αγορά προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο σε περίπτωση 
που:

Or.en

Τροπολογία 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 1 και εφόσον δεν υφίστανται 
ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που 
απαιτούν δήλωση των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών όταν κατασκευαστής 
προτίθεται να διαθέσει προϊόν στην αγορά, 
ο κατασκευαστής μπορεί να μην 
καταρτίσει δήλωση απόδοσης όταν 
διαθέτει στην αγορά προϊόν του τομέα 
των δομικών κατασκευών που 
καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο 
σε περίπτωση που:

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 1 και εφόσον δεν υφίστανται 
ενωσιακές διατάξεις που απαιτούν δήλωση 
των ουσιωδών χαρακτηριστικών όταν 
κατασκευαστής προτίθεται να διαθέσει 
προϊόν στην αγορά, ο κατασκευαστής 
μπορεί να μην καταρτίσει δήλωση 
απόδοσης όταν οι εθνικές διατάξεις δεν 
απαιτούν την κατάρτιση μιας τέτοιας 
δήλωσης.

Or.pl

Αιτιολόγηση

Zaproponowana zmiana umożliwia odstąpienie od obowiązku sporządzania deklaracji 
właściwości użytkowych i znakowania oznakowaniem CE wyrobów, dla których prawo unijne 
nie wymaga deklarowania zasadniczych charakterystyk (zgodnie z Art. 3 ustęp 3) jeżeli 
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państwo członkowskie nie widzi potrzeby wprowadzania takiego obowiązku poprzez jego 
przepisy krajowe. Specyfiką rynku wyrobów budowlanych jest stosowanie w budownictwie 
głównie krajowych wyrobów lokalnych. W tej sytuacji wprowadzanie obowiązku sporządzania 
przez producenta deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobów jedynie 
podnosi ich koszty, bez możliwości wykorzystania tego oznakowania dla swobodnego 
przepływu takich wyrobów.

Τροπολογία 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών κατασκευάζεται 
μεμονωμένα ή επί παραγγελία σε εκτός 
σειράς διαδικασία κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας, και εγκαθίσταται σε ενιαία 
ταυτοποιημένη δομική κατασκευή, από 
κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για 
την ασφαλή ενσωμάτωση του προϊόντος 
στις δομικές κατασκευές, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και υπ’ 
ευθύνη αυτών που είναι υπεύθυνοι για την 
ασφαλή εκτέλεση των δομικών 
κατασκευών, οι οποίοι καθορίζονται από 
τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες·

διαγράφεται

Or.pl

Αιτιολόγηση

Απορρέει από τις αλλαγές στο άρθρο 5, παράγραφος 1.

Τροπολογία 84
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) το προϊόν του τομέα των δομικών α) το προϊόν του τομέα των δομικών 
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κατασκευών κατασκευάζεται μεμονωμένα 
ή επί παραγγελία σε εκτός σειράς 
διαδικασία κατόπιν ειδικής παραγγελίας, 
και εγκαθίσταται σε ενιαία ταυτοποιημένη 
δομική κατασκευή, από κατασκευαστή 
που είναι υπεύθυνος για την ασφαλή 
ενσωμάτωση του προϊόντος στις δομικές 
κατασκευές, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
εθνικούς κανόνες και υπ’ ευθύνη αυτών 
που είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή 
εκτέλεση των δομικών κατασκευών, οι 
οποίοι καθορίζονται από τους ισχύοντες 
εθνικούς κανόνες·

κατασκευών κατασκευάζεται μεμονωμένα 
ή επί παραγγελία σε εκτός σειράς 
διαδικασία κατόπιν ειδικής παραγγελίας 
για ενιαία ταυτοποιημένη δομική 
κατασκευή·

Or.de

Αιτιολόγηση

Υπάρχει εδώ ένα λάθος διατύπωσης. Οι εταιρείες που ενσωματώνουν προϊόντα σε έργα δεν 
είναι κατασκευαστές αλλά εργολάβοι οικοδομών. Οι εργολάβοι οικοδομών δεν εντάσσονται 
στον κανονισμό και, συνεπώς, δεν μπορούν να εξαιρούνται από το άρθρο 5. Ο κανονισμός 
αφορά τους κατασκευαστές και θέτει όρους για την διαθεσιμότητα στην αγορά ή τη διάθεση 
στην αγορά δομικών προϊόντων. Η διατύπωση του Συμβουλίου οδηγεί σε λανθασμένη ερμηνεία 
όσον αφορά το αντικείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία 85
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών κατασκευάζεται στο 
εργοτάξιο για την ενσωμάτωσή του στις 
αντίστοιχες δομικές κατασκευές 
σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς 
κανόνες και με ευθύνη των υπευθύνων για 
την ασφαλή εκτέλεση των δομικών 
κατασκευών, οι οποίοι καθορίζονται από 
τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες· ή ότι

διαγράφεται

Or.de
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5, σημείο β), περιλαμβάνεται στο άρθρο 5, σημείο α). Αυτό που ενδιαφέρει είναι η 
ίδια η κατασκευή, ενώ ο τόπος δεν έχει καμία σημασία.

Τροπολογία 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών κατασκευάζεται στο 
εργοτάξιο για την ενσωμάτωσή του στις 
αντίστοιχες δομικές κατασκευές 
σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς 
κανόνες και με ευθύνη των υπευθύνων για 
την ασφαλή εκτέλεση των δομικών 
κατασκευών, οι οποίοι καθορίζονται από 
τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες· ή

διαγράφεται

Or.pl

Αιτιολόγηση

Απορρέει από τις αλλαγές στο άρθρο 5, παράγραφος 1.

Τροπολογία 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών κατασκευάζεται κατά τρόπο 
παραδοσιακό και με μη βιομηχανική 
διαδικασία για την κατάλληλη 
αποκατάσταση δομικών κατασκευών που 
τυγχάνουν επίσημης προστασίας ως 
τμήμα συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή 
λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή 

διαγράφεται
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ιστορικής αξίας τους, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

Or.pl

Αιτιολόγηση

Απορρέει από τις αλλαγές στο άρθρο 5, παράγραφος 1.

Τροπολογία 88
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών κατασκευάζεται κατά τρόπο 
παραδοσιακό και με μη βιομηχανική 
διαδικασία για την κατάλληλη 
αποκατάσταση δομικών κατασκευών που 
τυγχάνουν επίσημης προστασίας ως τμήμα 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής 
αξίας τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
εθνικούς κανόνες.

γ) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών κατασκευάζεται κατά τρόπο 
που επιτρέπει την προστασία των 
μνημείων και με μη βιομηχανική 
διαδικασία για την κατάλληλη 
αποκατάσταση δομικών κατασκευών που 
τυγχάνουν επίσημης προστασίας ως τμήμα 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής 
αξίας τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
εθνικούς κανόνες.

Or.de

Αιτιολόγηση

Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει η σωστή διαδικασία για την προστασία των μνημείων. 
Για τα σύγχρονα μνημεία, θα ήταν παραπλανητικός και λανθασμένος ο περιορισμός στις 
"παραδοσιακές" διαδικασίες.

Τροπολογία 89
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών κατασκευάζεται κατά τρόπο 
παραδοσιακό και με μη βιομηχανική 
διαδικασία για την κατάλληλη 
αποκατάσταση δομικών κατασκευών που 
τυγχάνουν επίσημης προστασίας ως τμήμα 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής 
αξίας τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
εθνικούς κανόνες.

(γ) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών κατασκευάζεται κατά τρόπο 
παραδοσιακό και με μη βιομηχανική 
διαδικασία, ιδίως για την κατάλληλη 
αποκατάσταση δομικών κατασκευών που 
τυγχάνουν επίσημης προστασίας ως τμήμα 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής 
αξίας τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
εθνικούς κανόνες.

Or.en

Αιτιολόγηση

H aνακαίνιση των κτιρίων ή χώρων που βρίσκονται επισήμως επί προστασία θα πρέπει να 
συνιστά απλώς ένα παράδειγμα παραδοσιακών προϊόντων που παράγονται μέσω διαδικασίας 
μη βιομηχανική.

Τροπολογία 90
Lara Comi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών κατασκευάζεται κατά τρόπο 
παραδοσιακό και με μη βιομηχανική 
διαδικασία για την κατάλληλη 
αποκατάσταση δομικών κατασκευών που 
τυγχάνουν επίσημης προστασίας ως τμήμα 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής 
αξίας τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
εθνικούς κανόνες.

(γ) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών κατασκευάζεται κατά τρόπο 
παραδοσιακό και με μη βιομηχανική 
διαδικασία, ιδίως για την κατάλληλη 
αποκατάσταση δομικών κατασκευών που 
τυγχάνουν επίσημης προστασίας ως τμήμα 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής 
αξίας τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
εθνικούς κανόνες.

Or.en
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Τροπολογία 91
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) τον αριθμό αναφοράς και την 
ημερομηνία έκδοσης του εναρμονισμένου 
προτύπου ή της ειδικής τεχνικής 
τεκμηρίωσης που χρησιμοποιήθηκε για την 
αξιολόγηση κάθε ουσιώδους 
χαρακτηριστικού·

(γ) τον αριθμό αναφοράς, τον τίτλο και την 
ημερομηνία έκδοσης του εναρμονισμένου 
προτύπου ή της ειδικής τεχνικής 
τεκμηρίωσης που χρησιμοποιήθηκε για την 
αξιολόγηση κάθε ουσιώδους 
χαρακτηριστικού·

Or.en

Τροπολογία 92
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) ενδεχομένως, τον αριθμό αναφοράς της 
χρησιμοποιούμενης ειδικής τεχνικής 
τεκμηρίωσης και τις απαιτήσεις με τις 
οποίες ισχυρίζεται ο κατασκευαστής ότι 
συμμορφώνεται το προϊόν.

(δ) ενδεχομένως, τον αριθμό αναφοράς της 
τεκμηρίωσης που χρησιμοποιείται για 
τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 
36 έως 38, και τις απαιτήσεις με τις οποίες 
ισχυρίζεται ο κατασκευαστής ότι 
συμμορφώνεται το προϊόν.

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Τροπολογία 93
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) την απόδοση τουλάχιστον ενός από τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος 
του τομέα των δομικών κατασκευών, που 
σχετίζονται με τη δηλωθείσα 
προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις·

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση δήλωσης της απόδοσης τουλάχιστον ενός από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά θα 
οδηγήσει σε παράλογες καταστάσεις στις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να δηλώνοται τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά. Αυτό θα δημιουργήσει προφανώς περιττό διοικητικό και οικονομικό 
φόρτο για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 94
Lara Comi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) την απόδοση τουλάχιστον ενός από τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος 
του τομέα των δομικών κατασκευών, που 
σχετίζονται με τη δηλωθείσα 
προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις·

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 95
Andreas Schwab

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) την απόδοση τουλάχιστον ενός από τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος 
του τομέα των δομικών κατασκευών, που 
σχετίζονται με τη δηλωθείσα προτεινόμενη 
χρήση ή χρήσεις·

γ) την απόδοση όλων των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών του προϊόντος του 
τομέα των δομικών κατασκευών, που 
σχετίζονται με τη δηλωθείσα προτεινόμενη 
χρήση ή χρήσεις·

Or.de

Τροπολογία 96
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) την απόδοση τουλάχιστον ενός από τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος 
του τομέα των δομικών κατασκευών, που 
σχετίζονται με τη δηλωθείσα προτεινόμενη 
χρήση ή χρήσεις·

(γ) την απόδοση όλων των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών του προϊόντος του 
τομέα των δομικών κατασκευών, που 
σχετίζονται με τη δηλωθείσα προτεινόμενη 
χρήση ή χρήσεις·

Or.en

Τροπολογία 97
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) την απόδοση τουλάχιστον ενός από τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος 
του τομέα των δομικών κατασκευών, που 
σχετίζονται με τη δηλωθείσα προτεινόμενη 
χρήση ή χρήσεις·

γ) την απόδοση όλων των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών του προϊόντος του 
τομέα των δομικών κατασκευών, που 
σχετίζονται με τη δηλωθείσα προτεινόμενη 
χρήση ή χρήσεις·
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Or.de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνει αναφορά σε όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός προϊόντος εφόσον αυτά 
σχετίζονται με μια συγκεκριμένη χρήση. Σε καμία περίπτωση ο κατασκευαστής δεν θα πρέπει να 
είναι ελεύθερος να δηλώσει την απόδοση ενός μόνον μέρους από τα χαρακτηριστικά. 
Ανεξαρτήτως από ποιον κατασκευαστή προέρχονται τα προϊόντα, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 
και οι αποδόσεις, που βασίζονται στην ίδια προδιαγραφή, θα πρέπει να είναι τα ίδια. Αν δεν 
ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε νοθεύεται ο ανταγωνισμός.

Τροπολογία 98
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

δ) όπου εφαρμόζεται, την απόδοση του 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, κατά επίπεδα ή κλάσεις ή
περιγραφικά, σε σχέση με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3·

δ) όπου εφαρμόζεται, την απόδοση του 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, κατά επίπεδα ή κλάσεις,
περιγραφικά ή με βάση κάποιον 
υπολογισμό, σε σχέση με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3·

Or.de

Αιτιολόγηση

Η απόδοση των προϊόντων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οριστεί με υπολογισμό.

Τροπολογία 99
Eija-Riitta Korhola

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) όπου εφαρμόζεται, την απόδοση του 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, κατά επίπεδα ή κλάσεις ή 
περιγραφικά, σε σχέση με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του που καθορίζονται 

(δ) όπου εφαρμόζεται, την απόδοση του 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, κατά επίπεδα ή κλάσεις ή 
περιγραφικά, σε σχέση με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του που καθορίζονται 
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σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3· σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικής 
συμβολής του προϊόντος στο δυναμικό 
υπερθέρμανσης του πλανήτη με τη μορφή 
αερίων θερμοκηπίου που συνεπάγεται η 
δηλωμένη προτεινόμενη χρήση·

Or.en

Αιτιολόγηση

Climate Change is a major global environmental concern and the contribution of the 
construction products into climate change is very much a horizontal and an essential 
characteristic of all construction products. To have this information available in the 
declaration of performance in the CE marking as an EU level requirement is the only way to 
ensure that Member States will regulate this major aspect of the environmental sustainability 
of the works without causing potential trade barriers. Furthermore, International 
Standardisation Organisation (ISO) is setting currently global rules for the quantification of 
carbon footprint of products, covering all products.

Τροπολογία 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ε) όπου εφαρμόζεται, την απόδοση του 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, κατά επίπεδα ή κλάσεις ή 
περιγραφικά, σε σχέση με όλα τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τα οποία υπάρχουν 
διατάξεις που αφορούν τη δηλωθείσα 
προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις εφόσον ο 
κατασκευαστής προτίθεται να διαθέσει 
το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών στην αγορά·

διαγράφεται

Or.de
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Τροπολογία 101
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ε) όπου εφαρμόζεται, την απόδοση του 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, κατά επίπεδα ή κλάσεις ή 
περιγραφικά, σε σχέση με όλα τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τα οποία υπάρχουν 
διατάξεις που αφορούν τη δηλωθείσα 
προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις εφόσον ο 
κατασκευαστής προτίθεται να διαθέσει 
το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών στην αγορά·

(ε) όπου εφαρμόζεται, την απόδοση του 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, κατά επίπεδα ή κλάσεις ή 
περιγραφικά, ή βάσει κάποιου 
υπολογισμού, σε σχέση με όλα τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά που αφορούν τη 
δηλωθείσα προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις· 

Or.en

Τροπολογία 102
Andreas Schwab

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ε) όπου εφαρμόζεται, την απόδοση του 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, κατά επίπεδα ή κλάσεις ή 
περιγραφικά, σε σχέση με όλα τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τα οποία υπάρχουν 
διατάξεις που αφορούν τη δηλωθείσα 
προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις εφόσον ο 
κατασκευαστής προτίθεται να διαθέσει 
το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών στην αγορά·

ε) όπου εφαρμόζεται, την απόδοση του 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, κατά επίπεδα ή κλάσεις ή 
περιγραφικά, σε σχέση με όλα τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τη δηλωθείσα 
προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις·

Or.de
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Τροπολογία 103
Andreas Schwab

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

στ) για τα απαριθμούμενα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τα οποία δεν 
δηλώνεται απόδοση, τα γράμματα "NPD" 
(μη καθορισμένη απόδοση)·

στ) για τα απαριθμούμενα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τα οποία δεν 
δηλώνεται απόδοση, τα γράμματα "NPD" 
(μη καθορισμένη απόδοση), όταν η 
εναρμονισμένη προδιαγραφή προβλέπει 
αυτή την επιλογή·

Or.de

Τροπολογία 104
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(στ) για τα απαριθμούμενα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τα οποία δεν 
δηλώνεται απόδοση, τα γράμματα "NPD"
(μη καθορισμένη απόδοση)·

(στ) για τα απαριθμούμενα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τα οποία δεν 
δηλώνεται απόδοση, τα γράμματα "NPD"
(μη καθορισμένη απόδοση), εάν αυτό 
προβλέπεται στην εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή·

Or.en

Τροπολογία 105
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

στ) για τα απαριθμούμενα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τα οποία δεν 
δηλώνεται απόδοση, τα γράμματα "NPD" 

στ) για τα απαριθμούμενα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τα οποία δεν 
δηλώνεται απόδοση, τα γράμματα "NPD" 
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(μη καθορισμένη απόδοση)· (μη καθορισμένη απόδοση), όταν η 
εναρμονισμένη προδιαγραφή προβλέπει 
αυτή την επιλογή·

Or.de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνει αναφορά σε όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός προϊόντος εφόσον αυτά 
σχετίζονται με μια συγκεκριμένη χρήση. Σε καμία περίπτωση ο κατασκευαστής δεν θα πρέπει να 
είναι ελεύθερος να δηλώσει την απόδοση ενός μόνον μέρους από τα χαρακτηριστικά. 
Ανεξαρτήτως από ποιον κατασκευαστή προέρχονται τα προϊόντα, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 
και οι αποδόσεις, που βασίζονται στην ίδια προδιαγραφή, θα πρέπει να είναι τα ίδια. Αν δεν 
ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε νοθεύεται ο ανταγωνισμός.

Τροπολογία 106
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά 
συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης 
απόδοσης.

1. Για κάθε προϊόν που διατίθεται στην 
αγορά, η δήλωση απόδοσης πρέπει να 
είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Ο κατασκευαστής παρέχει τη δήλωση 
απόδοσης με κοινοποίηση σε χαρτί μόνον 
κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
παραλήπτη.

Or.de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο η συνολική δήλωση απόδοσης να συνοδεύει συστηματικά το προϊόν. Η 
διάθεση σε ηλεκτρονική μορφή, π.χ. στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, είναι αρκετή. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατόπιν ρητού αιτήματος, ο κατασκευαστής διαθέτει στη συνέχεια 
τη δήλωση απόδοσης σε χαρτί.
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Τροπολογία 107
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά 
συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης 
απόδοσης.

1. Κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά 
συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης 
απόδοσής του, το οποίο διατίθεται σε 
έντυπη μορφή ή αποστέλλεται με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Or.en

Τροπολογία 108
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εντούτοις, όταν παρτίδα του ίδιου 
προϊόντος παρέχεται σε μεμονωμένο 
χρήστη, μπορεί να συνοδεύεται από ένα 
μόνο αντίγραφο της δήλωσης απόδοσης.

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Το αντίγραφο της δήλωσης απόδοσης 
μπορεί να παρέχεται με ηλεκτρονικό 
τρόπο μόνο με τη ρητή σύμφωνη γνώμη 
του παραλήπτη.

διαγράφεται
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Or.de

Τροπολογία 110
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Το αντίγραφο της δήλωσης απόδοσης 
μπορεί να παρέχεται με ηλεκτρονικό 
τρόπο μόνο με τη ρητή σύμφωνη γνώμη 
του παραλήπτη.

2. Ο παραγωγός αποστέλλει σε έντυπη 
μορφή το αντίγραφο της δήλωσης εάν ο 
παραλήπτης το ζητήσει άμεσα.

Or.en

Τροπολογία 111
Andreas Schwab

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 
1 και 2, το περιεχόμενο της δήλωσης 
απόδοσης μπορεί να καθίσταται διαθέσιμο 
σε δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους όρους 
που θα θεσπίσει η Επιτροπή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 60.

3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 
1 και 2, το αντίγραφο της δήλωσης 
απόδοσης μπορεί να καθίσταται διαθέσιμο 
σε δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους όρους 
που θα θεσπίσει η Επιτροπή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 60.

Or.en

Τροπολογία 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 



AM\835714EL.doc 39/85 PE450.931v01-00

EL

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Η δήλωση απόδοσης παρέχεται στη 
γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι διαθέσιμο 
το προϊόν.

διαγράφεται

Or.de

Αιτιολόγηση

Εντός μιας εναρμονισμένης εσωτερικής αγοράς, η γλώσσα δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. 
Επιπλέον, η προτεινόμενη διαγραφή επιτρέπει την καλύτερη και λιγότερο δαπανηρή 
προσαρμογή των μεσαίων επιχειρήσεων στις νέες διατάξεις του κανονισμού.

Τροπολογία 113
Lara Comi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η σήμανση CE τοποθετείται στα προϊόντα 
του τομέα των δομικών κατασκευών για τα 
οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει 
δήλωση απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 
4, 6 και 7.

Η σήμανση CE τοποθετείται στα προϊόντα 
του τομέα των δομικών κατασκευών για τα 
οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει 
δήλωση απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 
4, 6, 7, 36, 37 και 38 στην οποία 
αναφέρονται οι απλουστευμένες 
διαδικασίες.

Or.en

Τροπολογία 114
Lara Comi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αν δήλωση απόδοσης δεν έχει καταρτισθεί 
από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα 
άρθρα 4, 6 και 7, δεν τίθεται η σήμανση 

Αν δήλωση απόδοσης δεν έχει καταρτισθεί 
από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα 
άρθρα 4, 6, 7, 36, 37 και 38 και εάν δεν 



PE450.931v01-00 40/85 AM\835714EL.doc

EL

CE. αναφέρει τις απλουστευμένες διαδικασίες 
δεν τίθεται η σήμανση CE.

Or.en

Τροπολογία 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για κάθε προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών που διέπεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο ή για το οποίο 
έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική 
αξιολόγηση, η σήμανση CE είναι η μόνη 
σήμανση που βεβαιώνει τη συμφωνία του 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών με τη δηλωθείσα απόδοση σε 
σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, που 
διέπονται από το εν λόγω εναρμονισμένο 
πρότυπο ή από την ευρωπαϊκή τεχνική 
αξιολόγηση.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, για κάθε 
προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών που διέπεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο ή για το οποίο 
έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική 
αξιολόγηση, η σήμανση CE είναι η μόνη 
σήμανση που βεβαιώνει τη συμφωνία του 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών με τη δηλωθείσα απόδοση σε 
σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, που 
διέπονται από το εν λόγω εναρμονισμένο 
πρότυπο ή από την ευρωπαϊκή τεχνική 
αξιολόγηση.

Or.pl

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του κειμένου της παραγράφου 3 απορρέει από τις αλλαγές στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σχετικά με αυτό, τα κράτη μέλη δεν 
εισάγουν μνεία ή αφαιρούν κάθε μνεία 
εθνικών μέτρων σε σήμανση που 

Τα κράτη μέλη δεν εισάγουν μνεία ή 
αφαιρούν κάθε μνεία εθνικών μέτρων σε 
σήμανση που βεβαιώνει τη συμφωνία με 
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βεβαιώνει τη συμφωνία με τη δηλωθείσα 
απόδοση σε σχέση με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά που καλύπτονται από 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή εκτός 
από τη σήμανση CE.

τη δηλωθείσα απόδοση σε σχέση με τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά που καλύπτονται 
από εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή 
που απαιτείται βάσει των κανόνων της 
ΕΕ και εκδίδεται βάσει του άρθρου 3, 
παράγραφος 3, του παρόντος κανονισμού 
εκτός από τη σήμανση CE.

Or.pl

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του κειμένου της παραγράφου 3 απορρέει από τις αλλαγές στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 117
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σχετικά με αυτό, τα κράτη μέλη δεν 
εισάγουν μνεία ή αφαιρούν κάθε μνεία 
εθνικών μέτρων σε σήμανση που 
βεβαιώνει τη συμφωνία με τη δηλωθείσα 
απόδοση σε σχέση με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά που καλύπτονται από 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
εκτός από τη σήμανση CE.

Στη συνάρτηση αυτή, τα κράτη μέλη δεν 
εισάγουν καμία αναφορά ή αφαιρούν κάθε 
αναφορά εθνικών μέτρων σε σήμανση που 
βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τη 
δηλωθείσα απόδοση σε σχέση με τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά που καλύπτονται 
από εναρμονισμένο πρότυπο εκτός από τη 
σήμανση CE.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι ασυνάρτητο το να δίδεται με το άρθρο 8 παράγραφος 3 εντολή στα κράτη μέλη να 
αφαιρούν τις αναφορές στα εθνικά μέτρα που έχουν το ίδιο περιεχόμενο με τις "εναρμονισμένες 
τεχνικές προδιαγραφές". Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν 
τα εθνικά μέτρα τους που καλύπτουν προϊόντα για τα οποία υπάρχει ένα ευρωπαϊκό έγγραφο 
αξιολόγησης, καθώς δεν υπάρχει υποχρεωτική σε επίπεδο ΕΕ σήμανση των προϊόντων αυτών.
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Τροπολογία 118
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από 
τα κράτη μέλη στις απαιτήσεις τους για τις 
δομικές κατασκευές, καθώς και άλλοι 
εθνικοί κανόνες σχετικά με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα 
των δομικών κατασκευών, πρέπει να 
συνάδουν με τις εναρμονισμένες τεχνικές 
προδιαγραφές.

6. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από 
τα κράτη μέλη στις απαιτήσεις τους για τις 
δομικές κατασκευές, καθώς και άλλοι 
εθνικοί κανόνες σχετικά με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα 
των δομικών κατασκευών, πρέπει να 
συνάδουν με τα εναρμονισμένα πρότυπα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε "εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές" στη φράση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει 
σε παρερμηνείες, καθιστώντας τις ΕΤΑ υποχρεωτικές εκ των πραγμάτων μετά από τη 
δημισίευση ενός ΕΕΑ.

Τροπολογία 119
Catherine Stihler

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η σήμανση CE ακολουθείται από τα δύο 
τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο 
τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, το όνομα ή 
το σήμα ταυτοποίησης και την 
καταχωρημένη διεύθυνση του 
κατασκευαστή, τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, 
τον αριθμό της δήλωσης απόδοσης, το 
επίπεδο ή την κλάση της δηλωθείσας 
απόδοσης, το στοιχείο αναφοράς της 
σχετικής εναρμονισμένης τεχνικής 
προδιαγραφής, τον αριθμό μητρώου του 
κοινοποιημένου οργανισμού, κατά 
περίπτωση, και την προτεινόμενη χρήση 

2. Η σήμανση CE ακολουθείται από τα δύο 
τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο 
τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, το όνομα 
και την καταχωρημένη διεύθυνση του 
κατασκευαστή, ή το σήμα ταυτοποίησης 
που επιτρέπει την ταυτοποίηση του 
ονόματος και την διεύθυνση του 
κατασκευαστή με τρόπο ευανάγνωστό και 
μη διφορούμενο, τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, 
τον αριθμό της δήλωσης απόδοσης, το 
επίπεδο ή την κλάση της δηλωθείσας 
απόδοσης, το στοιχείο αναφοράς της 
σχετικής εναρμονισμένης τεχνικής 
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όπως καθορίζεται στη σχετική 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή.

προδιαγραφής, τον αριθμό μητρώου του 
κοινοποιημένου οργανισμού, κατά 
περίπτωση, και την προτεινόμενη χρήση 
όπως καθορίζεται στη σχετική 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία ξυλείας θα δυσκολευόταν να εφαρμόσει τον κανονισμό με τη σημερινή μορφή 
του, λόγω πρακτικών περιορισμών που σχετίζονται με το μέγεθος και τη φύση του προϊόντος. Η 
τροπολογία αυτή θα επιτρέψει την παροχή των ίδιων πληροφοριών με τρόπο αποδεκτό για τη 
βιομηχανία.

Τροπολογία 120
Andreas Schwab

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η σήμανση CE ακολουθείται από τα 
δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το 
οποίο τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, το 
όνομα ή το σήμα ταυτοποίησης και την 
καταχωρημένη διεύθυνση του 
κατασκευαστή, τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, 
τον αριθμό της δήλωσης απόδοσης, το 
επίπεδο ή την κλάση της δηλωθείσας 
απόδοσης, το στοιχείο αναφοράς της 
σχετικής εναρμονισμένης τεχνικής 
προδιαγραφής, τον αριθμό μητρώου του 
κοινοποιημένου οργανισμού, κατά 
περίπτωση, και την προτεινόμενη χρήση 
όπως καθορίζεται στη σχετική
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή.

2. Η σήμανση CE ακολουθείται από την 
καταχωρημένη διεύθυνση του 
κατασκευαστή ή το σήμα ταυτοποίησης, 
τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του 
τύπου του προϊόντος, το στοιχείο 
αναφοράς της σχετικής εναρμονισμένης 
τεχνικής προδιαγραφής, τον αριθμό 
μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, 
κατά περίπτωση, και τις ελάχιστες 
τεχνικές πληροφορίες όπως καθορίζεται
στην εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η σαφής 
ταυτοποίηση του προϊόντος και της 
προτεινόμενης χρήσης του.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η επανάληψη του πλήρους περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης στη σήμανση CE επιβάλλει 
γραφειοκρατικό φόρτο και κόστος, ιδίως για τις ΜΜΕ χωρίς να παρέχει κάποια προστιθέμενη 
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αξία. Οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πρέπει να έχουν νόημα και, συνεπώς, να 
περιορίζονται στις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτοποίηση του προϊόντος και της 
προτεινόμενης χρήσης του.

Τροπολογία 121
Eija-Riitta Korhola

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η σήμανση CE ακολουθείται από τα δύο 
τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο 
τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, το όνομα ή 
το σήμα ταυτοποίησης και την 
καταχωρημένη διεύθυνση του 
κατασκευαστή, τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, 
τον αριθμό της δήλωσης απόδοσης, το 
επίπεδο ή την κλάση της δηλωθείσας 
απόδοσης, το στοιχείο αναφοράς της 
σχετικής εναρμονισμένης τεχνικής 
προδιαγραφής, τον αριθμό μητρώου του 
κοινοποιημένου οργανισμού, κατά 
περίπτωση, και την προτεινόμενη χρήση 
όπως καθορίζεται στη σχετική 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή.

2. Η σήμανση CE ακολουθείται από τα δύο 
τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο 
τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, το όνομα ή 
το σήμα ταυτοποίησης και την 
καταχωρημένη διεύθυνση του 
κατασκευαστή, τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, το 
στοιχείο αναφοράς της σχετικής 
εναρμονισμένης τεχνικής προδιαγραφής, 
και τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου 
όπου είναι διαθέσιμη η δήλωση 
απόδοσης. 

Or.en

Αιτιολόγηση

Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύουν μόνο ουσιαστικές πληροφορίες για την ταυτοποίηση του 
προϊόντος και την ορθή χρήση του, οι οποίες θα πρέπει να είναι χρήσιμες και κατανοητές από 
τους κατασκευαστές που εγκαθιστούν αυτά τα προϊόντα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 
συμπληρωθούν με τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου όπου είναι διαθέσιμη η πλήρης δήλωση 
απόδοσης.

Τροπολογία 122
Hans-Peter Mayer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η σήμανση CE ακολουθείται από τα δύο 
τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο 
τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, το όνομα ή 
το σήμα ταυτοποίησης και την 
καταχωρημένη διεύθυνση του 
κατασκευαστή, τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, 
τον αριθμό της δήλωσης απόδοσης, το 
επίπεδο ή την κλάση της δηλωθείσας 
απόδοσης, το στοιχείο αναφοράς της 
σχετικής εναρμονισμένης τεχνικής 
προδιαγραφής, τον αριθμό μητρώου του 
κοινοποιημένου οργανισμού, κατά 
περίπτωση, και την προτεινόμενη χρήση 
όπως καθορίζεται στη σχετική 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή.

2. Η σήμανση CE ακολουθείται από τα δύο 
τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο 
τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, το όνομα ή 
το σήμα ταυτοποίησης και την 
καταχωρημένη διεύθυνση του 
κατασκευαστή, τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, το 
στοιχείο αναφοράς της σχετικής 
εναρμονισμένης τεχνικής προδιαγραφής, 
τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου 
οργανισμού, κατά περίπτωση, και την 
προτεινόμενη χρήση όπως καθορίζεται στη 
σχετική εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή καθώς και τη διεύθυνση της 
ιστοσελίδας στην οποία βρίσκεται η 
δήλωση απόδοσης.

Or.de

Αιτιολόγηση

Μόνον ουσιώδεις πληροφορίες θα πρέπει να αναγράφονται στο προϊόν. Αυτές μπορούν στη 
συνέχεια να συμπληρώνονται με την υπόδειξη της διεύθυνσης ιστοσελίδας στην οποία μπορεί 
κανείς να βρει πρόσθετα στοιχεία.

Τροπολογία 123
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η σήμανση CE ακολουθείται από τα δύο 
τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο 
τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, το όνομα ή 
το σήμα ταυτοποίησης και την 
καταχωρημένη διεύθυνση του 
κατασκευαστή, τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, 
τον αριθμό της δήλωσης απόδοσης, το 
επίπεδο ή την κλάση της δηλωθείσας 
απόδοσης, το στοιχείο αναφοράς της 

2. Η σήμανση CE ακολουθείται από τα δύο 
τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο 
τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, το όνομα ή 
το σήμα ταυτοποίησης και την 
καταχωρημένη διεύθυνση του 
κατασκευαστή, τον μοναδικό κωδικό 
ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, 
τον αριθμό της δήλωσης απόδοσης, το 
επίπεδο ή την κλάση της δηλωθείσας 
απόδοσης, το στοιχείο αναφοράς της 



PE450.931v01-00 46/85 AM\835714EL.doc

EL

σχετικής εναρμονισμένης τεχνικής 
προδιαγραφής, τον αριθμό μητρώου του 
κοινοποιημένου οργανισμού, κατά 
περίπτωση, και την προτεινόμενη χρήση
όπως καθορίζεται στη σχετική 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή.

σχετικής εναρμονισμένης τεχνικής 
προδιαγραφής, τον αριθμό μητρώου του 
κοινοποιημένου οργανισμού, κατά 
περίπτωση, και τεχνικές πληροφορίες που 
επιτρέπουν την σαφή ταυτοποίηση του 
προϊόντος και της προτεινόμενης χρήσης
του.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τη σήμανση CE στα προϊόντα θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν 
δεδομένου ότι είναι δαπανηρές, επαχθείςς, και καθιστούν περίπλοκη την παραγωγή, την 
αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων που φέρουν τη σχετική σφραγίδα που περιλαμβάνει 
τις απαιτούμενες πληροφορίες. Επίσης δεν πρέπει να υποτιμάται το πρόβλημα της διαχείρισης 
των διαφόρων ειδών των πληροφοριών σε διάφορες γλώσσες. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιορίζονται σε πληροφορίες ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να είναι κατανοητές και να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν επί τόπου.

Τροπολογία 124
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη βασίζονται στους 
υφιστάμενους μηχανισμούς για την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη 
σήμανση "CE" και λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης 
χρήσης της σήμανσης. Οι κυρώσεις αυτές 
είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα της 
παράβασης και συνιστούν 
αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο κατά 
της ανάρμοστης χρήσης.

Or.en
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Τροπολογία 125
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα 
του τομέα των δομικών κατασκευών είναι 
ανεξάρτητα από οποιοδήποτε σχετικό 
φορέα ή οργανισμό εμπλέκεται στη 
διαδικασία για την απόκτηση της 
σήμανσης CE. Αυτό, ωστόσο, αποκλείει 
τη δημιουργία νέου οργάνου για τη 
διευκόλυνση αυτής της δράσης.

Or.en

Τροπολογία 126
Cristian Silviu Buşoi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 8 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

8α. Κατά τη διάθεση των προϊόντων 
δομικών κατασκευών στην αγορά, οι 
κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι αυτά έχουν σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες βασικές απαιτήσεις για τις 
κατασκευές και τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την 
προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του 
προϊόντος του τομέα δομικών 
κατασκευών.

Or.en

Αιτιολόγηση

Διάταξη που ελήφθη από την απόφαση 768/2008. Η πρόταση επαναλαμβάνει και τονίζει το 
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βασικό μηχανισμό του κανονισμού που αναφέρεται στο πρώτο άρθρο σχετικά με το 
"αντικείμενο". Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό το κείμενο που λαμβάνεται από το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο να συμπληρωθεί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 127
Cristian Silviu Buşoi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Πριν από τη διάθεση προϊόντος του τομέα 
των δομικών κατασκευών στην αγορά, οι 
εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι έχουν 
διενεργηθεί από τον κατασκευαστή η 
αξιολόγηση και η επαλήθευση της 
σταθερότητας της απόδοσης. 
Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει 
καταρτίσει την τεχνική τεκμηρίωση στην 
οποία αναφέρεται το άρθρο 11 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και τη 
δήλωση απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 
4, 6 και 7. Διασφαλίζουν επίσης ότι το 
προϊόν, όταν απαιτείται, φέρει τη σήμανση 
CE, ότι το προϊόν συνοδεύεται από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο 
κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις 
του άρθρου 11 παράγραφοι 4 και 5.

Πριν από τη διάθεση προϊόντος του τομέα 
των δομικών κατασκευών στην αγορά, οι 
εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι έχουν 
διενεργηθεί από τον κατασκευαστή η 
αξιολόγηση και η επαλήθευση της 
σταθερότητας της απόδοσης, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις για τις 
κατασκευές και τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά που αφορούν την
προτεινόμενη χρήση. Διασφαλίζουν ότι ο 
κατασκευαστής έχει καταρτίσει την 
τεχνική τεκμηρίωση στην οποία 
αναφέρεται το άρθρο 11 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο και τη δήλωση απόδοσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6 και 7. 
Διασφαλίζουν επίσης ότι το προϊόν, όταν 
απαιτείται, φέρει τη σήμανση CE, ότι το 
προϊόν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει 
τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 11 
παράγραφοι 4 και 5.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση επαναλαμβάνει και τονίζει το βασικό μηχανισμό του κανονισμού που αναφέρεται 
στο πρώτο άρθρο σχετικά με το "αντικείμενο". Είναι σημαντικό το κείμενο που λαμβάνεται από 
το νέο νομοθετικό πλαίσιο να συμπληρωθεί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παρόντος 
κανονισμού.
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Τροπολογία 128
Cristian Silviu Buşoi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όταν εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να 
πιστεύει ότι το προϊόν του τομέα των 
δομικών κατασκευών δεν συμφωνεί με τη 
δήλωση απόδοσης ή δεν συμμορφώνεται 
προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, δεν διαθέτει το εν 
λόγω προϊόν στην αγορά έως ότου αυτό 
συμφωνήσει με τη δήλωση απόδοσης που 
το συνοδεύει και συμμορφωθεί προς τις 
άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού ή έως ότου η δήλωση 
απόδοσης διορθωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή 
καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, 
όταν το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών παρουσιάζει κίνδυνο.

Όταν εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να 
πιστεύει ότι προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών δεν συμφωνεί με τη δήλωση 
απόδοσης ή δεν συμμορφώνεται προς 
άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, και ιδίως προς εκείνες που 
σχετίζονται με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του προϊόντος που 
αφορούν τη δηλωθείσα προτεινόμενη 
χρήση ή χρήσεις του, δεν διαθέτει το εν 
λόγω προϊόν στην αγορά έως ότου αυτό 
συμμορφωθεί με τη δήλωση απόδοσης που 
το συνοδεύει και συμμορφωθεί προς τις 
άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού ή έως ότου η δήλωση 
απόδοσης διορθωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή 
καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, 
όταν το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών παρουσιάζει κίνδυνο.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά θα πρέπει να δηλώνονται, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 
και θα πρέπει ιδίως οι εισαγωγείς να είναι ενήμεροι σχετικά με αυτήν την υποχρέωση.

Τροπολογία 129
Cristian Silviu Buşoi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όταν διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να 
πιστεύει ότι προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών δεν συμφωνεί με τη δήλωση 

Όταν διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να 
πιστεύει ότι προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών δεν συμφωνεί με τη δήλωση 
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απόδοσης ή δεν συμμορφώνεται προς 
άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, δεν διαθέτει το προϊόν στην 
αγορά έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τη 
δήλωση απόδοσης που το συνοδεύει και 
συμμορφωθεί προς τις άλλες ισχύουσες 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή 
έως ότου η δήλωση απόδοσης διορθωθεί. 
Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.

απόδοσης ή δεν συμμορφώνεται προς 
άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, και ιδίως προς εκείνες που 
σχετίζονται με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του προϊόντος που 
αφορούν τη δηλωθείσα προτεινόμενη 
χρήση ή χρήσεις του, δεν διαθέτει το 
προϊόν στην αγορά έως ότου αυτό 
συμμορφωθεί με τη δήλωση απόδοσης που 
το συνοδεύει και συμμορφωθεί προς τις 
άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού ή έως ότου η δήλωση 
απόδοσης διορθωθεί. Ο διανομέας 
ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή 
τον εισαγωγέα, καθώς και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν 
παρουσιάζει κίνδυνο.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά θα πρέπει να δηλώνονται, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 
και θα πρέπει οι διανομείς, και ιδίως οι διανομείς χονδρικής πώλησης, να είναι ενήμεροι 
σχετικά με αυτήν την υποχρέωση.

Τροπολογία 130
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1α. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης διευκολύνουν την πρόσβαση 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στην τυποποίηση και στοχεύουν προς την 
δημιουργία μιας κατάστασης που θα δεν 
επιτρέπει σε καμία κατηγορία 
ενδιαφερομένων να εκπροσωπείται κατά 
ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του 
συνόλου των συμμετεχόντων σε καμία 
τεχνική επιτροπή ή / και ομάδα εργασίας.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Certain interest groups, and in particular certifiers are over represented in the European 
Technical Committees, even though they are partial to the issue as they elaborate the 
standards and testing procedures that they will themselves apply as part of a payable service 
to the product manufacturers. It is therefore essential to ensure that no single group is 
overrepresented in order to guarantee the impartiality of European standardisation. SMEs 
are generally underrepresented. It is important that European standardisation bodies ensure 
the participation of SMEs and facilitate their access to Technical Committees.

Τροπολογία 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Ύστερα από αίτημα κατασκευαστή για 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, 
καταρτίζεται και εκδίδεται από τον 
οργανισμό των ΟΤΑ ευρωπαϊκό έγγραφο 
αξιολόγησης για κάθε προϊόν του τομέα 
των δομικών κατασκευών που δεν 
καλύπτεται ή που δεν καλύπτεται πλήρως 
από εναρμονισμένο πρότυπο, για το οποίο 
η απόδοση σε σχέση με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του δεν είναι δυνατόν να 
αξιολογηθεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με 
υπάρχον εναρμονισμένο πρότυπο, επειδή 
μεταξύ άλλων:

1. Ύστερα από αίτημα κατασκευαστή για 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, 
καταρτίζεται και εκδίδεται από τον 
οργανισμό των ΟΤΑ ευρωπαϊκό έγγραφο 
αξιολόγησης για κάθε καινοτόμο προϊόν 
του τομέα των δομικών κατασκευών.

Or.pl

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 2.

Τροπολογία 132
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1α) Η οργάνωση των ΟΤΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 31, παράγραφος 1, 
αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα σε 
ό,τι αφορά τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά 
έγγραφα αξιολόγησης:
α) επικαιροποίηση, σύμφωνα με το 
στάδιο εξέλιξης της τεχνικής και εντός 
των κατάλληλων προθεσμιών·
β) σύμπτηξη των ευρωπαϊκών εγγράφων 
αξιολόγησης, τα οποία εκπονήθηκαν για 
ξεχωριστά προϊόντα, σε ένα νέο 
ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης, το 
οποίο θα καλύπτει μία ολόκληρη 
οικογένεια προϊόντων.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσθήκη στοχεύει σε καλύτερη πρακτική εφαρμογή και σε μεγαλύτερη 
ασφάλεια.

Τροπολογία 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) το προϊόν δεν εμπίπτει στο πεδίο 
κανενός υπάρχοντος εναρμονισμένου 
προτύπου·

διαγράφεται

Or.pl

Αιτιολόγηση

Απορρέει από τις αλλαγές στο άρθρο 19, παράγραφος 1.
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Τροπολογία 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) για τουλάχιστον ένα ουσιώδες 
χαρακτηριστικό του εν λόγω προϊόντος, η 
μέθοδος αξιολόγησης που προβλέπεται 
από το εναρμονισμένο πρότυπο δεν είναι 
κατάλληλη· ή

διαγράφεται

Or.pl

Αιτιολόγηση

Απορρέει από τις αλλαγές στο άρθρο 19, παράγραφος 1.

Τροπολογία 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) το εναρμονισμένο πρότυπο δεν 
προβλέπει καμία μέθοδο αξιολόγησης σε 
σχέση με τουλάχιστον ένα ουσιώδες 
χαρακτηριστικό του εν λόγω προϊόντος.

διαγράφεται

Or.pl

Αιτιολόγηση

Απορρέει από τις αλλαγές στο άρθρο 19, παράγραφος 1.

Τροπολογία 136
Hans-Peter Mayer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 60 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ και να καθορίζει 
πρόσθετους διαδικαστικούς κανόνες για 
την ανάπτυξη και την έκδοση 
ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης.

διαγράφεται

Or.de

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή παρέχει υπερβολικά μεγάλη δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων 
διαδικαστικών κανόνων στο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Το πρώτο τμήμα της φράσης 
προσφέρει επίσης υπερβολικά μεγάλα περιθώρια ελιγμών. Το Παράρτημα II δημιουργεί σαφείς 
κανόνες για την εκπόνηση του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης. Οι κανόνες αυτοί δεν πρέπει 
ούτε να επεκταθούν ούτε να ενισχυθούν. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα πρόκειται για 
τροποποίηση ουσιωδών χαρακτηριστικών.

Τροπολογία 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1a. Οι ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις 
εκδίδονται για καινοτόμα προϊόντα 
δοκιμών κατασκευών. 

Or.pl

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 2, με την εισαγωγή του ορισμού του "καινοτόμου 
προϊόντος".
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Τροπολογία 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1β. Αν η ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση 
δεν αντικατασταθεί από εναρμονισμένο 
πρότυπο και ο κατασκευαστής του 
προϊόντος δομικών κατασκευών δεν 
προβεί σε ουσιώδεις αλλαγές σε αυτό, οι 
οποίες αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά 
του, η ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση 
επεκτείνεται αυτομάτως και είναι έγκυρη 
μέχρις ότου δημοσιευθεί εναρμονισμένο 
πρότυπο ή ο κατασκευαστής προβεί σε 
ουσιώδεις αλλαγές στο προϊόν και ισχύσει 
νέα ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση.

Or.pl

Αιτιολόγηση

Εάν δεν πραγματοποιηθούν αλλαγές σε ένα προϊόν, δεν υπάρχει λόγος να παύσει να ισχύει η 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, κάτι που αναγκάζει τον κατασκευαστή να ξαναπεράσει από την 
ίδια διαδικασία και που, κατά συνέπεια, αυξάνει περισσότερο το κόστος επίτευξης μιας ΕΤΑ. Η 
αλλαγή αυτή θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της θέσπισης ενός εναρμονισμένου προτύπου.

Τροπολογία 139
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Η περίοδος ισχύος της ευρωπαϊκής 
τεχνικής αξιολόγησης περιορίζεται σε 
πέντε έτη. Μετά από την περίοδο αυτή, ο
κατασκευαστής μπορεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 31 παράγραφος 1, να ζητήσει από 
τον οργανισμό των ΟΤΑ την παράταση 
της ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης. Ο 
οργανισμός των ΟΤΑ αξιολογεί τη 
συμμόρφωση της ευρωπαϊκής τεχνικής 
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αξιολόγησης προς το ευρωπαϊκό έγγραφο 
αξιολόγησης.

Or.en

Τροπολογία 140
Eija-Riitta Korhola

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν 
έχει καθορίσει τέτοιες προϋποθέσεις, 
μπορούν να τις καθορίζουν οι ευρωπαϊκοί 
οργανισμοί τυποποίησης σε 
εναρμονισμένα πρότυπα, με βάση 
αναθεωρημένη εντολή.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Έχει αποδειχθεί ότι τρέχουσα πρακτική σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις 
σχετικά με την "ταξινόμηση χωρίς περαιτέρω δοκιμή" λειτουργεί. Εάν μια τέτοια εξουσία λήψης 
αποφάσεων εκχωρείτο σε οργανισμούς τυποποίησης μέσω εντολής, είναι πολύ πιθανό οι 
τεχνικές επιτροπές να άρχιζαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους σχετικα με τον βαθμό στον οποίο 
η πρακτική αυτή θα μπορούσε να διευρυνθεί.

Τροπολογία 141
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(στ α) χρήση ομάδων εργασίας που να 
εκπροσωπούν όλους τους 
ενδιαφερόμενους ώστε να εκπληρώνει τα 
καθήκοντά του.

Or.en
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Τροπολογία 142
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 36 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Χρήση ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης Χρήση απλουστευμένων διαδικασιών

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Τροπολογία 143
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά τον καθορισμό του τύπου του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής μπορεί να 
αντικαταστήσει τη δοκιμή ή τον 
υπολογισμό του τύπου με ειδική τεχνική 
τεκμηρίωση η οποία αποδεικνύει ότι:

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
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proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Τροπολογία 144
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) για ένα ή περισσότερα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του προϊόντος του τομέα 
των δομικών κατασκευών, που διαθέτει 
στην αγορά ο κατασκευαστής, το εν λόγω
προϊόν έχει επιτύχει ορισμένο επίπεδο ή 
κλάση απόδοσης χωρίς δοκιμή ή 
υπολογισμό, ή χωρίς περαιτέρω δοκιμή ή 
υπολογισμό, σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στη σχετική εναρμονισμένη 
τεχνική προδιαγραφή ή σε απόφαση της 
Επιτροπής·

(α) σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στη σχετική εναρμονισμένη 
τεχνική προδιαγραφή ή σε απόφαση της 
Επιτροπής, για ένα ή περισσότερα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος 
του τομέα των δομικών κατασκευών, που 
διαθέτει στην αγορά ο κατασκευαστής, ο 
κατασκευαστής δύναται να δηλώσει ότι 
το προϊόν έχει επιτύχει ορισμένο επίπεδο ή 
κλάση απόδοσης χωρίς δοκιμή ή 
υπολογισμό, ή χωρίς περαιτέρω δοκιμή ή 
υπολογισμό· Η εκπλήρωση αυτών των 
όρων τεκμηριώνεται καταλλήλως·

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Τροπολογία 145
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο και το οποίο ο 
κατασκευαστής διαθέτει στην αγορά 
αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντος άλλου 
προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, το οποίο κατασκευάζεται από 
άλλον κατασκευαστή και έχει ήδη 
υποβληθεί σε δοκιμή σύμφωνα με το 
σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο. Όταν 
πληρούνται αυτοί οι όροι, ο 
κατασκευαστής δικαιούται να δηλώσει την 
απόδοση που αντιστοιχεί σε όλα ή σε 
μέρος των αποτελεσμάτων της δοκιμής 
αυτού του άλλου προϊόντος. Ο 
κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα αποτελέσματα της δοκιμής που έλαβε 
από άλλο κατασκευαστή μόνο έπειτα από 
άδεια του εν λόγω κατασκευαστή, ο οποίος 
παραμένει υπεύθυνος για την ακρίβεια, την 
αξιοπιστία και τη σταθερότητα των εν 
λόγω αποτελεσμάτων της δοκιμής· or

(β) υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν του 
τομέα των δομικών κατασκευών που 
καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο 
και το οποίο ο κατασκευαστής διαθέτει
στην αγορά αντιστοιχεί στον τύπο 
προϊόντος άλλου προϊόντος του τομέα των 
δομικών κατασκευών, το οποίο 
κατασκευάζεται από άλλον κατασκευαστή 
και έχει ήδη υποβληθεί σε δοκιμή 
σύμφωνα με το σχετικό εναρμονισμένο 
πρότυπο, ο κατασκευαστής δικαιούται να 
δηλώσει την απόδοση που αντιστοιχεί σε 
όλα ή σε μέρος των αποτελεσμάτων της 
δοκιμής αυτού του άλλου προϊόντος. Η 
εκπλήρωση αυτών των όρων 
τεκμηριώνεται καταλλήλως. Ο 
κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα αποτελέσματα της δοκιμής που έλαβε 
από άλλο κατασκευαστή μόνο έπειτα από 
άδεια του εν λόγω κατασκευαστή, ο οποίος 
παραμένει υπεύθυνος για την ακρίβεια, την 
αξιοπιστία και τη σταθερότητα των εν 
λόγω αποτελεσμάτων της δοκιμής· or

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Τροπολογία 146
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή και 
το οποίο ο κατασκευαστής διαθέτει στην 
αγορά αποτελεί σύστημα από συστατικά 
μέρη, τα οποία συναρμολογεί ο 
κατασκευαστής ακολουθώντας ακριβείς 
οδηγίες που παρέχει ο πάροχος τέτοιου 
συστήματος ή συστατικού μέρους αυτού, ο 
οποίος έχει ήδη ελέγξει αυτό το σύστημα ή 
συστατικό μέρος ως προς ένα ή μερικά από 
τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα 
με τη σχετική εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή. Όταν πληρούνται αυτοί οι 
όροι, ο κατασκευαστής δικαιούται να 
δηλώσει την απόδοση που αντιστοιχεί σε 
όλα ή σε μέρος των αποτελεσμάτων της 
δοκιμής για το σύστημα ή το συστατικό 
μέρος που του παρέχεται. Ο 
κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα αποτελέσματα της δοκιμής που έλαβε 
από άλλον κατασκευαστή ή πάροχο 
συστήματος μόνο έπειτα από άδεια του εν 
λόγω κατασκευαστή ή παρόχου 
συστήματος, ο οποίος παραμένει 
υπεύθυνος για την ακρίβεια, την 
αξιοπιστία και τη σταθερότητα των εν 
λόγω αποτελεσμάτων της δοκιμής.

(γ) υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν του 
τομέα των δομικών κατασκευών που 
καλύπτεται από εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή και το οποίο ο 
κατασκευαστής διαθέτει στην αγορά 
αποτελεί σύστημα από συστατικά μέρη, τα 
οποία συναρμολογεί ο κατασκευαστής 
ακολουθώντας ακριβείς οδηγίες που 
παρέχει ο πάροχος τέτοιου συστήματος ή 
συστατικού μέρους αυτού, ο οποίος έχει 
ήδη ελέγξει αυτό το σύστημα ή συστατικό 
μέρος ως προς ένα ή μερικά από τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με 
τη σχετική εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή, ο κατασκευαστής δικαιούται 
να δηλώσει την απόδοση που αντιστοιχεί 
σε όλα ή σε μέρος των αποτελεσμάτων της 
δοκιμής για το σύστημα ή το συστατικό 
μέρος που του παρέχεται. Η εκπλήρωση 
αυτών των όρων τεκμηριώνεται 
καταλλήλως. Ο κατασκευαστής μπορεί να
χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της 
δοκιμής που έλαβε από άλλον 
κατασκευαστή ή πάροχο συστήματος μόνο 
έπειτα από άδεια του εν λόγω 
κατασκευαστή ή παρόχου συστήματος, ο 
οποίος παραμένει υπεύθυνος για την 
ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη 
σταθερότητα των εν λόγω αποτελεσμάτων 
της δοκιμής.

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
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to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Τροπολογία 147
Andreas Schwab

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή και 
το οποίο ο κατασκευαστής διαθέτει στην 
αγορά αποτελεί σύστημα από συστατικά 
μέρη, τα οποία συναρμολογεί ο 
κατασκευαστής ακολουθώντας ακριβείς 
οδηγίες που παρέχει ο πάροχος τέτοιου 
συστήματος ή συστατικού μέρους αυτού, ο 
οποίος έχει ήδη ελέγξει αυτό το σύστημα ή 
συστατικό μέρος ως προς ένα ή μερικά από 
τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα 
με τη σχετική εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή. Όταν πληρούνται αυτοί οι 
όροι, ο κατασκευαστής δικαιούται να 
δηλώσει την απόδοση που αντιστοιχεί σε 
όλα ή σε μέρος των αποτελεσμάτων της
δοκιμής για το σύστημα ή το συστατικό 
μέρος που του παρέχεται. Ο 
κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα αποτελέσματα της δοκιμής που έλαβε 
από άλλον κατασκευαστή ή πάροχο 
συστήματος μόνο έπειτα από άδεια του εν 
λόγω κατασκευαστή ή παρόχου 
συστήματος, ο οποίος παραμένει 
υπεύθυνος για την ακρίβεια, την 
αξιοπιστία και τη σταθερότητα των εν 
λόγω αποτελεσμάτων της δοκιμής.

γ) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο και το οποίο 
διαθέτει στην αγορά είναι ένα σύστημα
αποτελούμενο από συστατικά μέρη, το 
οποίο συναρμολογεί δεόντως 
ακολουθώντας ακριβείς οδηγίες οι οποίες 
παρέχονται από τον πάροχο ενός τέτοιου 
συστήματος ή ενός συστατικού μέρους 
του, ο οποίος έχει ήδη υποβάλει το εν λόγω 
σύστημα ή συστατικό μέρος σε δοκιμή για 
ένα ή περισσότερα από τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του σύμφωνα με το 
σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο. Όταν 
πληρούνται αυτοί οι όροι, ο 
κατασκευαστής δικαιούται να δηλώσει την 
απόδοση που αντιστοιχεί σε όλα ή σε 
μέρος των αποτελεσμάτων της δοκιμής για 
το σύστημα ή το συστατικό μέρος που του 
παρέχεται. Ο κατασκευαστής μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της 
δοκιμής που έλαβε από άλλον 
κατασκευαστή ή πάροχο συστήματος μόνο 
έπειτα από άδεια του εν λόγω 
κατασκευαστή ή παρόχου συστήματος, ο 
οποίος παραμένει υπεύθυνος για την 
ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη 
σταθερότητα των εν λόγω αποτελεσμάτων 
της δοκιμής.
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Or.de

Τροπολογία 148
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή και 
το οποίο ο κατασκευαστής διαθέτει στην 
αγορά αποτελεί σύστημα από συστατικά 
μέρη, τα οποία συναρμολογεί ο 
κατασκευαστής ακολουθώντας ακριβείς 
οδηγίες που παρέχει ο πάροχος τέτοιου 
συστήματος ή συστατικού μέρους αυτού, ο 
οποίος έχει ήδη ελέγξει αυτό το σύστημα ή 
συστατικό μέρος ως προς ένα ή μερικά από 
τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα 
με τη σχετική εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή. Όταν πληρούνται αυτοί οι 
όροι, ο κατασκευαστής δικαιούται να 
δηλώσει την απόδοση που αντιστοιχεί σε 
όλα ή σε μέρος των αποτελεσμάτων της 
δοκιμής για το σύστημα ή το συστατικό 
μέρος που του παρέχεται. Ο 
κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα αποτελέσματα της δοκιμής που έλαβε 
από άλλον κατασκευαστή ή πάροχο 
συστήματος μόνο έπειτα από άδεια του εν 
λόγω κατασκευαστή ή παρόχου 
συστήματος, ο οποίος παραμένει 
υπεύθυνος για την ακρίβεια, την
αξιοπιστία και τη σταθερότητα των εν 
λόγω αποτελεσμάτων της δοκιμής.

(γ) το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο και το οποίο ο 
κατασκευαστής διαθέτει στην αγορά 
αποτελεί σύστημα από συστατικά μέρη, τα 
οποία συναρμολογεί ο κατασκευαστής 
ακολουθώντας ακριβείς οδηγίες που 
παρέχει ο πάροχος τέτοιου συστήματος ή 
συστατικού μέρους αυτού, ο οποίος έχει 
ήδη ελέγξει αυτό το σύστημα ή συστατικό 
μέρος ως προς ένα ή μερικά από τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με 
τη σχετική εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή. Όταν πληρούνται αυτοί οι 
όροι, ο κατασκευαστής δικαιούται να 
δηλώσει την απόδοση που αντιστοιχεί σε 
όλα ή σε μέρος των αποτελεσμάτων της 
δοκιμής για το σύστημα ή το συστατικό 
μέρος που του παρέχεται. Ο 
κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα αποτελέσματα της δοκιμής που έλαβε 
από άλλον κατασκευαστή ή πάροχο 
συστήματος μόνο έπειτα από άδεια του εν 
λόγω κατασκευαστή ή παρόχου 
συστήματος, ο οποίος παραμένει 
υπεύθυνος για την ακρίβεια, την 
αξιοπιστία και τη σταθερότητα των εν 
λόγω αποτελεσμάτων της δοκιμής.

Or.en
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Τροπολογία 149
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Αν το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών στο οποίο αναφέρεται η 
παράγραφος 1 ανήκει σε οικογένεια 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών για τα οποία το εφαρμοστέο 
σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης 
της σταθερότητας της απόδοσης είναι το 
σύστημα 1 + ή 1, όπως καθορίζεται στο 
παράρτημα V, η ειδική τεχνική
τεκμηρίωση επαληθεύεται από 
κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης 
προϊόντων, κατά το παράρτημα V.

2. Αν το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών στο οποίο αναφέρεται η 
παράγραφος 1 ανήκει σε οικογένεια 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών για τα οποία το εφαρμοστέο 
σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης 
της σταθερότητας της απόδοσης είναι το 
σύστημα 1 + ή 1, όπως καθορίζεται στο 
παράρτημα V, η τεκμηρίωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
επαληθεύεται από κοινοποιημένο 
οργανισμό πιστοποίησης προϊόντων, κατά 
το παράρτημα V.

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Τροπολογία 150
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 37 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται
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Χρήση απλουστευμένων διαδικασιών από 
πολύ μικρές επιχειρήσεις

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
κατασκευάζουν προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών τα οποία 
καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο 
μπορούν να αντικαταστήσουν τον 
προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος 
βάσει της δοκιμής τύπου για τα 
εφαρμοστέα συστήματα 3 και 4, όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα V, με τη 
χρήση μεθόδων που διαφέρουν από τις 
μεθόδους που περιλαμβάνει το 
εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο. Οι 
κατασκευαστές αυτοί μπορούν επίσης να 
επεξεργάζονται προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών στα οποία 
εφαρμόζεται το σύστημα 3 σύμφωνα με 
τις διατάξεις για το σύστημα 4. Όταν 
κατασκευαστής χρησιμοποιεί αυτές τις 
απλουστευμένες διαδικασίες, αποδεικνύει 
τη συμμόρφωση του προϊόντος του τομέα 
των δομικών κατασκευών με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις μέσω ειδικής 
τεχνικής τεκμηρίωσης.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαγραφή έχει ως στόχο τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και την αποφυγή 
κινδύνων για την ασφάλεια. Τα προϊόντα που υπάγονται σε αυτή τη ρύθμιση δεν είναι με 
κανέναν τρόπο ισότιμα με τα προϊόντα των άρθρων 3-6, κάτι που οδηγεί σε στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και, ενδεχομένως, σε μη ασφαλείς δομικές κατασκευές και σε προβλήματα τα 
οποία αφορούν την εποπτεία της αγοράς. Οι ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων λαμβάνονται 
επαρκώς υπόψη στο άρθρο 5.

Τροπολογία 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
κατασκευάζουν προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών τα οποία 
καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο 
μπορούν να αντικαταστήσουν τον 
προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος 
βάσει της δοκιμής τύπου για τα 
εφαρμοστέα συστήματα 3 και 4, όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα V, με τη 
χρήση μεθόδων που διαφέρουν από τις 
μεθόδους που περιλαμβάνει το 
εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο. Οι 
κατασκευαστές αυτοί μπορούν επίσης να 
επεξεργάζονται προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών στα οποία 
εφαρμόζεται το σύστημα 3 σύμφωνα με 
τις διατάξεις για το σύστημα 4. Όταν 
κατασκευαστής χρησιμοποιεί αυτές τις 
απλουστευμένες διαδικασίες, αποδεικνύει 
τη συμμόρφωση του προϊόντος του τομέα 
των δομικών κατασκευών με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις μέσω ειδικής 
τεχνικής τεκμηρίωσης.

διαγράφεται

Or.pl

Τροπολογία 152
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
κατασκευάζουν προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών τα οποία 
καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο 
μπορούν να αντικαταστήσουν τον 
προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος 
βάσει της δοκιμής τύπου για τα 
εφαρμοστέα συστήματα 3 και 4, όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα V, με τη 

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
κατασκευάζουν προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών τα οποία 
καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο 
μπορούν να αντικαταστήσουν τον 
προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος 
βάσει της δοκιμής τύπου για τα 
εφαρμοστέα συστήματα 3 και 4, όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα V, με τη 



PE450.931v01-00 66/85 AM\835714EL.doc

EL

χρήση μεθόδων που διαφέρουν από τις 
μεθόδους που περιλαμβάνει το 
εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο. Οι 
κατασκευαστές αυτοί μπορούν επίσης να 
επεξεργάζονται προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών στα οποία 
εφαρμόζεται το σύστημα 3 σύμφωνα με τις 
διατάξεις για το σύστημα 4. Όταν 
κατασκευαστής χρησιμοποιεί αυτές τις 
απλουστευμένες διαδικασίες, αποδεικνύει 
τη συμμόρφωση του προϊόντος του τομέα 
των δομικών κατασκευών με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις μέσω ειδικής 
τεχνικής τεκμηρίωσης.

χρήση μεθόδων που διαφέρουν από τις 
μεθόδους που περιλαμβάνει το 
εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο, υπό 
τους όρους που προσδιορίζονται σε αυτό. 
Οι κατασκευαστές αυτοί μπορούν επίσης 
να επεξεργάζονται προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών στα οποία 
εφαρμόζεται το σύστημα 3 σύμφωνα με τις 
διατάξεις για το σύστημα 4. Όταν 
κατασκευαστής χρησιμοποιεί αυτές τις 
απλουστευμένες διαδικασίες, αποδεικνύει 
τη συμμόρφωση του προϊόντος του τομέα 
των δομικών κατασκευών με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις μέσω ειδικής 
τεχνικής τεκμηρίωσης, καθώς και την 
ισοτιμία των εφαρμοζόμενων 
διαδικασιών με αυτές που προβλέπονται 
στις εναρμονισμένες τεχνικές 
προδιαγραφές.

Or.de

Αιτιολόγηση

Στη γνωμοδότησή της επί της κοινής θέσης του Συμβουλίου, η Επιτροπή επισημαίνει δικαίως 
μια κάποια ανακολουθία στην εκπόνηση των ειδικών τεχνικών εγγράφων. Η ανακολουθία αυτή 
αίρεται με την παρούσα τροπολογία, και διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που δηλώνονται με τη 
βοήθεια μιας ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης, θα είναι ισότιμα με τα άλλα προϊόντα που φέρουν 
το σήμα CE.

Τροπολογία 153
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
κατασκευάζουν προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών τα οποία 
καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο 
μπορούν να αντικαταστήσουν τον 
προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος 
βάσει της δοκιμής τύπου για τα 
εφαρμοστέα συστήματα 3 και 4, όπως 

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
κατασκευάζουν προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών τα οποία 
καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο 
μπορούν να αντικαταστήσουν τον 
προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος 
βάσει της δοκιμής τύπου για τα 
εφαρμοστέα συστήματα 3 και 4, όπως 
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καθορίζονται στο παράρτημα V, με τη 
χρήση μεθόδων που διαφέρουν από τις 
μεθόδους που περιλαμβάνει το 
εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο. Οι 
κατασκευαστές αυτοί μπορούν επίσης να 
επεξεργάζονται προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών στα οποία 
εφαρμόζεται το σύστημα 3 σύμφωνα με τις 
διατάξεις για το σύστημα 4. Όταν 
κατασκευαστής χρησιμοποιεί αυτές τις 
απλουστευμένες διαδικασίες, αποδεικνύει 
τη συμμόρφωση του προϊόντος του τομέα 
των δομικών κατασκευών με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις μέσω ειδικής 
τεχνικής τεκμηρίωσης.

καθορίζονται στο παράρτημα V, με τη 
χρήση μεθόδων που διαφέρουν από τις 
μεθόδους που περιλαμβάνει το 
εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο. Οι 
κατασκευαστές αυτοί μπορούν επίσης να 
επεξεργάζονται προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών στα οποία 
εφαρμόζεται το σύστημα 3 σύμφωνα με τις 
διατάξεις για το σύστημα 4. Όταν ο 
κατασκευαστής χρησιμοποιεί αυτές τις 
απλουστευμένες διαδικασίες, αποδεικνύει 
την εκπλήρωση των προϋποθέσεων 
αυτών και τη συμμόρφωση του προϊόντος 
του τομέα των δομικών κατασκευών με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις μέσω κατάλληλης
τεκμηρίωσης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Τροπολογία 154
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Σχετικά με προϊόντα του τομέα 
δομικών κατασκευών που καλύπτονται 
από εναρμονισμένο πρότυπο και τα οποία 
κατασκευάζονται μεμονωμένα ή επί 
παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία 
κατόπιν ειδικής παραγγελίας, και τα 

διαγράφεται
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οποία εγκαθίστανται σε ενιαία 
ταυτοποιημένη δομική κατασκευή, η 
αξιολόγηση της απόδοσης που αποτελεί 
μέρος του εφαρμοστέου συστήματος, 
όπως προβλέπεται από το Παράρτημα V, 
μπορεί να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή με ειδική τεχνική 
τεκμηρίωση, που να αποδεικνύει τη 
συμμόρφωση του συγκεκριμένου 
προϊόντος με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαγραφή έχει ως στόχο τη διασάφηση της κατάστασης των μεσαίων 
επιχειρήσεων έναντι του κανονισμού και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Η 
διάταξη αυτή περιέχεται ήδη στο άρθρο 5, με τη μόνη διαφορά ότι τα προϊόντα του άρθρου 5 
δεν φέρουν την ένδειξη CE. Ο κανονισμός περιέχει στο σημείο αυτό μία διάταξη που δεν 
αντιστοιχεί στη συνήθη πρακτική και που υποβάλλει τις επιχειρήσεις σε μια υπέρμετρη 
γραφειοκρατική, τεχνική και οικονομική επιβάρυνση, χωρίς παράλληλα να στοχεύει στην 
αύξηση της ασφάλειας.

Τροπολογία 155
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1) Σχετικά με προϊόντα του τομέα 
δομικών κατασκευών που καλύπτονται 
από εναρμονισμένο πρότυπο και τα οποία 
κατασκευάζονται μεμονωμένα ή επί 
παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία 
κατόπιν ειδικής παραγγελίας, και τα οποία 
εγκαθίστανται σε ενιαία ταυτοποιημένη 
δομική κατασκευή, η αξιολόγηση της 
απόδοσης που αποτελεί μέρος του 
εφαρμοστέου συστήματος, όπως 
προβλέπεται από το Παράρτημα V, μπορεί 
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή 
με ειδική τεχνική τεκμηρίωση, που να 
αποδεικνύει τη συμμόρφωση του 
συγκεκριμένου προϊόντος με τις ισχύουσες 

(1) Σχετικά με προϊόντα του τομέα 
δομικών κατασκευών που καλύπτονται 
από εναρμονισμένο πρότυπο και τα οποία 
κατασκευάζονται μεμονωμένα ή επί 
παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία 
κατόπιν ειδικής παραγγελίας, και τα οποία 
εγκαθίστανται σε ενιαία ταυτοποιημένη 
δομική κατασκευή, η αξιολόγηση της 
απόδοσης που αποτελεί μέρος του 
εφαρμοστέου συστήματος, όπως 
προβλέπεται από το Παράρτημα V, μπορεί 
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή 
με ειδική τεχνική τεκμηρίωση, που να 
αποδεικνύει τη συμμόρφωση του 
συγκεκριμένου προϊόντος με τις ισχύουσες 
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απαιτήσεις. απαιτήσεις, καθώς και την ισοτιμία των 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών με αυτές 
που προβλέπονται στις εναρμονισμένες 
τεχνικές προδιαγραφές.

Or.de

Αιτιολόγηση

Στη γνωμοδότησή της επί της κοινής θέσης του Συμβουλίου, η Επιτροπή επισημαίνει δικαίως 
μια κάποια ανακολουθία στην εκπόνηση των ειδικών τεχνικών εγγράφων. Η ανακολουθία αυτή 
αίρεται με την παρούσα τροπολογία, και διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που δηλώνονται με τη 
βοήθεια μιας ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης, θα είναι ισότιμα με τα άλλα προϊόντα που φέρουν 
το σήμα CE.

Τροπολογία 156
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Σχετικά με προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών που καλύπτονται από 
εναρμονισμένο πρότυπο και τα οποία 
κατασκευάζονται μεμονωμένα ή επί 
παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία 
κατόπιν ειδικής παραγγελίας, και τα οποία 
εγκαθίστανται σε ενιαία ταυτοποιημένη 
δομική κατασκευή, η αξιολόγηση της 
απόδοσης που αποτελεί μέρος του 
εφαρμοστέου συστήματος, όπως 
προβλέπεται από το Παράρτημα V, μπορεί 
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή 
με ειδική τεχνική τεκμηρίωση, που να 
αποδεικνύει τη συμμόρφωση του 
συγκεκριμένου προϊόντος με τις ισχύουσες 
απαιτήσεις.

1. Σχετικά με προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών που καλύπτονται από 
εναρμονισμένο πρότυπο και τα οποία 
κατασκευάζονται μεμονωμένα ή επί 
παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία 
κατόπιν ειδικής παραγγελίας, και τα οποία 
εγκαθίστανται σε ενιαία ταυτοποιημένη 
δομική κατασκευή, η αξιολόγηση της 
απόδοσης που αποτελεί μέρος του 
εφαρμοστέου συστήματος, όπως 
προβλέπεται από το Παράρτημα V, μπορεί 
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή 
με κατάλληλη τεκμηρίωση, που να 
αποδεικνύει την εκπλήρωση αυτών των 
προϋποθέσεων και τη συμμόρφωση του 
συγκεκριμένου προϊόντος με τις ισχύουσες 
απαιτήσεις.

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
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deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Τροπολογία 157
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Αν το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών στο οποίο αναφέρεται η 
παράγραφος 1 ανήκει σε οικογένεια 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών για τα οποία το εφαρμοστέο 
σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης 
της σταθερότητας της απόδοσης είναι το 
σύστημα 1 + ή 1, όπως καθορίζεται στο 
παράρτημα V, η ειδική τεχνική 
τεκμηρίωση επαληθεύεται από 
κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης 
προϊόντων, κατά το παράρτημα V.

διαγράφεται

Or.de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαγραφή έχει ως στόχο τη διασάφηση της κατάστασης των μεσαίων 
επιχειρήσεων έναντι του κανονισμού και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Η 
διάταξη αυτή περιέχεται ήδη στο άρθρο 5, με τη μόνη διαφορά ότι τα προϊόντα του άρθρου 5 
δεν φέρουν την ένδειξη CE. Ο κανονισμός περιέχει στο σημείο αυτό μία διάταξη που δεν 
αντιστοιχεί στη συνήθη πρακτική και που υποβάλλει τις επιχειρήσεις σε μια υπέρμετρη 
γραφειοκρατική, τεχνική και οικονομική επιβάρυνση, χωρίς παράλληλα να στοχεύει στην 
αύξηση της ασφάλειας.
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Τροπολογία 158
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Αν το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών στο οποίο αναφέρεται η 
παράγραφος 1 ανήκει σε οικογένεια 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών για τα οποία το εφαρμοστέο 
σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης 
της σταθερότητας της απόδοσης είναι το 
σύστημα 1 + ή 1, όπως καθορίζεται στο 
παράρτημα V, η ειδική τεχνική
τεκμηρίωση επαληθεύεται από 
κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης 
προϊόντων, κατά το παράρτημα V.

2. Αν το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών στο οποίο αναφέρεται η 
παράγραφος 1 ανήκει σε οικογένεια 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών για τα οποία το εφαρμοστέο 
σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης 
της σταθερότητας της απόδοσης είναι το 
σύστημα 1 + ή 1, όπως καθορίζεται στο 
παράρτημα V, η τεκμηρίωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
επαληθεύεται από κοινοποιημένο 
οργανισμό πιστοποίησης προϊόντων, κατά 
το παράρτημα V.

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Τροπολογία 159
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα 

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα 
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με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι προϊόν του τομέα των 
δομικών κατασκευών που καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο ή για το οποίο 
έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική 
αξιολόγηση δεν επιτυγχάνει τις 
δηλωθείσες αποδόσεις και παρουσιάζει 
κίνδυνο για την εκπλήρωση των βασικών 
απαιτήσεων δομικών κατασκευών που 
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, 
διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω 
προϊόν που καλύπτει τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Οι 
σχετικοί οικονομικοί φορείς 
συνεργάζονται καθ’ οιονδήποτε αναγκαίο 
τρόπο με τις αρχές επιτήρησης της αγοράς.

με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι προϊόν του τομέα των 
δομικών κατασκευών δεν επιτυγχάνει τις 
δηλωθείσες αποδόσεις και/ή παρουσιάζει 
κίνδυνο για την εκπλήρωση των βασικών 
απαιτήσεων δομικών κατασκευών που 
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, 
διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω 
προϊόν που καλύπτει τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Οι 
σχετικοί οικονομικοί φορείς
συνεργάζονται καθ’ οιονδήποτε αναγκαίο 
τρόπο με τις αρχές επιτήρησης της αγοράς.

Or.en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν πολύ χρήσιμο, όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών που 
εισάγονται από τρίτες χώρες, το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας της αγοράς να είναι όσο το 
δυνατόν ευρύτερο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν θα μένει εκτός του πεδίου εφαρμογής 
της εποπτείας της αγοράς κανένα προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών, μόνο και μόνο επειδή 
το προϊόν δεν έχει σήμανση CE. 

Τροπολογία 160
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στη 
δηλωθείσα απόδοση και/ή δεν πληροί τις 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων 
δομικών κατασκευών που προβλέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό·

(α) το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στη 
δηλωθείσα απόδοση και/ή δεν πληροί τις 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την υγεία ή 
την ασφάλεια των προσώπων ή άλλα 
ζητήματα προστασίας του δημόσιου 
συμφέροντος που προβλέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό·

Or.en
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Αιτιολόγηση

Η ευθύνη για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης ή μη των απαιτήσεων των δομικών 
κατασκευών συνδέεται με το σύστημα των κρατών μελών για την αξιολόγηση ολοκληρωμένων 
κατασκευών και όχι με την εποπτεία της αγοράς. Αυτό που θα πρέπει να κάνει η εποπτεία της 
αγοράς είναι να εστιάσει στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων όπως και σε θέματα 
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 161
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β) ελλείψεις στις εναρμονισμένες τεχνικές 
προδιαγραφές ή στην ειδική τεχνική 
τεκμηρίωση.

(β) ελλείψεις στις εναρμονισμένες τεχνικές 
προδιαγραφές.

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Τροπολογία 162
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όταν το εθνικό μέτρο θεωρείται 
δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του 

Όταν το εθνικό μέτρο θεωρείται 
δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του 
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προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών αποδίδεται σε ελλείψεις του 
ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης ή της 
ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης, κατά το 
άρθρο 56 παράγραφος 5 στοιχείο β), η 
Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στη μόνιμη 
επιτροπή δομικών κατασκευών και στη 
συνέχεια θεσπίζει τα κατάλληλα μέτρα.

προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών αποδίδεται σε ελλείψεις του 
ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης κατά 
το άρθρο 56 παράγραφος 5 στοιχείο β), η 
Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στη μόνιμη 
επιτροπή δομικών κατασκευών και στη 
συνέχεια θεσπίζει τα κατάλληλα μέτρα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Τροπολογία 163
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τους σκοπούς της επίτευξης των 
στόχων του παρόντος κανονισμού, 
ειδικότερα για να αρθούν και να 
αποφευχθούν περιορισμοί όταν προϊόν του 
τομέα δομικών κατασκευών καθίσταται 
διαθέσιμο στην αγορά, ανατίθενται στην 
Επιτροπή τα εξής θέματα σύμφωνα με το 
άρθρο 61 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 62 και 63:

Για τους σκοπούς της επίτευξης των 
στόχων του παρόντος κανονισμού, 
ειδικότερα για να αρθούν και να 
αποφευχθούν περιορισμοί όταν προϊόν του 
τομέα δομικών κατασκευών καθίσταται 
διαθέσιμο στην αγορά, ανατίθενται στην 
Επιτροπή τα εξής θέματα σύμφωνα με το 
άρθρο 61 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 62 και 63, η οποία αναλαμβάνει 
να τα διευθετήσει κατόπιν διαβούλευσης 
με την επιτροπή του άρθρου 64:

Or.de
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της συμμετοχής όλων των 
ενδιαφερομένων μερών. Η Επιτροπή πρέπει να υποχρεωθεί σε διαβούλευση με τη διαρκή 
επιτροπή διότι, χωρίς την επαρκή συμμετοχή των κρατών μελών καθώς και των οργανισμών 
τυποποίησης, της οργάνωσης ΤΟΑ και των επαγγελματικών οργανώσεων, δεν είναι δυνατή η 
επίτευξη σωστών και ρεαλιστικών αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 164
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τους σκοπούς της επίτευξης των 
στόχων του παρόντος κανονισμού, 
ειδικότερα για να αρθούν και να 
αποφευχθούν περιορισμοί όταν προϊόν του 
τομέα δομικών κατασκευών καθίσταται 
διαθέσιμο στην αγορά, ανατίθενται στην 
Επιτροπή τα εξής θέματα σύμφωνα με το 
άρθρο 61 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 62 και 63:

Για τους σκοπούς της επίτευξης των 
στόχων του παρόντος κανονισμού, 
ειδικότερα για να αρθούν και να 
αποφευχθούν περιορισμοί όταν προϊόν του 
τομέα δομικών κατασκευών καθίσταται 
διαθέσιμο στην αγορά, ανατίθενται στην 
Επιτροπή τα εξής θέματα σύμφωνα με το 
άρθρο 61 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 62 και 63 μετά από διαβούλευση 
με την επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
64:

Or.en

Τροπολογία 165
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) ο καθορισμός, εφόσον είναι σκόπιμο,
των ουσιωδών χαρακτηριστικών ή των 
οριακών επιπέδων στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων οικογενειών προϊόντων του 
τομέα δομικών κατασκευών, σε 
συνάρτηση με τα οποία, βάσει των άρθρων 
3 ως 6, ο κατασκευαστής δηλώνει, σχετικά 

(α) ο καθορισμός των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών ή των οριακών επιπέδων 
στο πλαίσιο συγκεκριμένων οικογενειών 
προϊόντων του τομέα δομικών 
κατασκευών, σε συνάρτηση με τα οποία, 
βάσει των άρθρων 3 ως 6, ο 
κατασκευαστής δηλώνει, σχετικά με την 
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με την προτεινόμενη χρήση τους, ανά 
επίπεδα ή κλάσεις ή περιγραφικά, την 
απόδοση του προϊόντος του κατασκευαστή 
όταν το διαθέτει στην αγορά·

προτεινόμενη χρήση τους, ανά επίπεδα ή 
κλάσεις ή περιγραφικά, την απόδοση του 
προϊόντος του κατασκευαστή όταν το 
διαθέτει στην αγορά·

Or.en

Τροπολογία 166
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι δομικές κατασκευές στο σύνολό τους 
και στα ξεχωριστά τους μέρη πρέπει να 
είναι κατάλληλες για τη χρήση για την 
οποία προορίζονται. Με την προϋπόθεση 
ότι οι δομικές κατασκευές συντηρούνται 
κανονικά, πρέπει να πληρούνται οι βασικές 
απαιτήσεις δομικών κατασκευών που τις 
αφορούν για οικονομικά εύλογο χρόνο 
ζωής.

Οι δομικές κατασκευές στο σύνολό τους 
και στα ξεχωριστά τους μέρη πρέπει να
είναι κατάλληλες για τη χρήση για την 
οποία προορίζονται. Με την προϋπόθεση 
ότι οι δομικές κατασκευές συντηρούνται 
κανονικά, πρέπει να πληρούνται οι βασικές 
απαιτήσεις δομικών κατασκευών που τις 
αφορούν για οικονομικά εύλογο χρόνο 
ζωής. Ο καθορισμός των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών και των μεθόδων και 
κριτηρίων καθορισμού της απόδοσης των 
προϊόντων σε σχέση με τις βασικές 
απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος 
γίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Στο μέτρο του δυνατού, απαιτείται ο 
καθορισμός εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
κανονιστικών ρυθμίσεων (π.χ. 
"Eurocodes") για την πιστοποίηση 
συμμόρφωσης προς τις βασικές 
απαιτήσεις.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση του Συμβουλίου μόνον μερικώς υλοποιεί την επιδιωκόμενη εναρμόνιση. Εν τη 
απουσία πλήρων και ενιαίων κανόνων πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει του 
Παραρτήματος I, τα απαιτούμενα χαρακτηριστιοκά και αποδόσεις των προϊόντων απορρέουν 
επί του παρόντος από τους εθνικούς κανόνες πιστοποίησης. Κατά συνέπεια, ο κατασκευαστής 
δομικών προϊόντων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια σειρά εθνικών παραμέτρων και 
χαρακτηριστικών, που διαφέρουν μεταξύ τους. Γι' αυτό και οι ήδη υπάρχοντες Eurocodes θα 
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πρέπει να συνδεθούν με τον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία 167
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – μέρος 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών στα 
υπόγεια ύδατα, στα θαλάσσια ύδατα ή στο 
έδαφος·

(δ) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών στα 
υπόγεια ύδατα, στις λίμνες, στα ποτάμια 
στα θαλάσσια ύδατα ή στο έδαφος·

Or.en

Τροπολογία 168
Eija-Riitta Korhola

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – μέρος 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών στα 
υπόγεια ύδατα, στα θαλάσσια ύδατα ή στο 
έδαφος·

(δ) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών στα 
υπόγεια ύδατα, στα θαλάσσια ύδατα, στις 
λίμνες, στα ποτάμια συστήματα ή στο 
έδαφος·

Or.en

Τροπολογία 169
Andreas Schwab

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – μέρος 7 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων 7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων 
στις δομικές κατασκευές
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Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφέρεται το επίπεδο των κατασκευών στον τίτλο προκειμένυ να 
αποφεύγοντια οι παρεξηγήσεις.

Τροπολογία 170
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – μέρος 7 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων 7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων σε 
δομικές κατασκευές και δημόσια έργα.

Or.en

Τροπολογία 171
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – μέρος 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι δομικές κατασκευές πρέπει να 
σχεδιάζονται, να κτίζονται και να 
κατεδαφίζονται κατά τρόπον ώστε να είναι 
βιώσιμη η χρήση των φυσικών πόρων και 
να διασφαλίζονται τα εξής:

Οι δομικές κατασκευές πρέπει να 
σχεδιάζονται, να κτίζονται και να 
κατεδαφίζονται κατά τρόπον ώστε να είναι 
βιώσιμη η χρήση των φυσικών πόρων και 
ιδίως να διασφαλίζονται τα εξής:

Or.en

Τροπολογία 172
Eija-Riitta Korhola

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – μέρος 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι δομικές κατασκευές πρέπει να 
σχεδιάζονται, να κτίζονται και να 
κατεδαφίζονται κατά τρόπον ώστε να είναι 
βιώσιμη η χρήση των φυσικών πόρων και 
να διασφαλίζονται τα εξής:

Οι δομικές κατασκευές πρέπει να 
σχεδιάζονται, να κτίζονται και να 
κατεδαφίζονται κατά τρόπον ώστε να είναι 
βιώσιμη η χρήση των φυσικών πόρων καθ’ 
όλη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και 
να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα:

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο τομέας των δομικών κατασκευών καταναλώνει εώς και το 50% των πρώτων υλών που 
χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και παράγει το 40% του συνόλου των αποβλήτων που 
παράγονται στην Ευρώπη. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την 
"αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων" όπως ορίζεται στην "Θεματική στρατηγική για την 
αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων" (COM 2005/670), θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι 
περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών (ΠΔΠ) περιλαμβάνουν 
τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τον κύριο στόχο της ΕΕ όσον αφορά τη αειφόρο χρήση 
των φυσικών πόρων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Τροπολογία 173
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – μέρος 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) δυνατότητα ανακύκλωσης των δομικών 
κατασκευών, των υλικών και των μερών 
τους μετά την κατεδάφιση·

(α) επαναχρησιμοποίηση ή δυνατότητα 
ανακύκλωσης των δομικών κατασκευών, 
των υλικών και των μερών τους μετά την 
κατεδάφιση·

Or.en

Τροπολογία 174
Eija-Riitta Korhola

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – μέρος 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1α. Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες των 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα εξής:
α) τη χρήση των φυσικών πόρων 
(περιλαμβανομένης της διαφοροποίησης 
ανάμεσα σε μη ανανεώσιμα και 
ανανεώσιμα υλικά και ενέργεια)·
β) τον συνεπαγόμενο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο· και
γ) τα παραγόμενα απόβλητα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), especially interpretation of the content of the point "c" (use of environmentally 
compatible raw and secondary materials in the construction works), and considering that 
Recital 50 is making a very important link between the assesment of the sustainable use of 
natural resources and the environmental information covered by the Environmental Product 
Declaration (EPD) of a construction product, more regulatory guidance shoud be provided in 
the Annex I. In order to take into account the EU policy regarding "sustainable use of natural 
resources" as defined in the EU Thematic Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" 
(COM 2005/670), it must be ensured that EPDs of the construction products include the 
relevant infomation on the EU main target in a relation to sustainable use of natural 
resources.

Τροπολογία 175
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 5 – τίτλος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Συμμετοχή της Επιτροπής 5. Συμμετοχή της Επιτροπής και του 
κατασκευαστή

Or.de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν και οι κατασκευαστές.

Τροπολογία 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 5 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να 
συμμετέχει, ως παρατηρητής, σε όλα τα 
μέρη της εκτέλεσης του προγράμματος 
εργασιών.

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής και ένας 
εκπρόσωπος του κατασκευαστή μπορούν
να συμμετέχουν, ως παρατηρητές, σε όλα 
τα μέρη της εκτέλεσης του προγράμματος 
εργασιών.

Or.de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν και οι κατασκευαστές.

Τροπολογία 177
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) διαβιβάζει αντίγραφο στην Επιτροπή. (γ) διαβιβάζει αντίγραφο στην Επιτροπή 
μετά από διαβούλευση με την επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 64.

Or.en

Τροπολογία 178
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 7 – εδάφιο 2 



PE450.931v01-00 82/85 AM\835714EL.doc

EL

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή ανακοινώσει, εντός 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή του, στον οργανισμό των ΟΤΑ 
τις παρατηρήσεις της σχετικά με το σχέδιο 
ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, ο 
οργανισμός των ΟΤΑ τροποποιεί 
αναλόγως το σχέδιο και αποστέλλει 
αντίγραφο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού 
εγγράφου αξιολόγησης στον 
κατασκευαστή και στην Επιτροπή.

Εάν η Επιτροπή ανακοινώσει, εντός 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή του αντιγράφου του 
ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, στον 
οργανισμό των ΟΤΑ τις παρατηρήσεις της 
σχετικά με αυτό, ο οργανισμός των ΟΤΑ 
μελετά τις παρατηρήσεις και αποστέλλει 
αντίγραφο του τροποποιημένου ή μη
ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης στον 
κατασκευαστή και στην Επιτροπή.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι παραπλανητική, διότι το σχέδιο έχει ήδη εγκριθεί στο στάδιο β) και, 
συνεπώς, δεν αποτελεί πλέον σχέδιο. Κατά τα λοιπά, η επιρροή που αποδίδει το κείμενο αυτό 
στην Επιτροπή, της οποίας προφανώς οι παρατηρήσεις οδηγούν πάντοτε σε μια αναθεώρηση 
του εγγράφου, δεν είναι αποδεκτή υπ' αυτή τη μορφή.

Τροπολογία 179
Heide Rühle

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα ΙΙΙ – μέρος 7 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή ανακοινώσει, εντός 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή του, στον οργανισμό των ΟΤΑ 
τις παρατηρήσεις της σχετικά με το σχέδιο 
ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, ο 
οργανισμός των ΟΤΑ τροποποιεί 
αναλόγως το σχέδιο και αποστέλλει 
αντίγραφο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού 
εγγράφου αξιολόγησης στον 
κατασκευαστή και στην Επιτροπή.

Εάν η Επιτροπή ανακοινώσει, εντός 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή του, στον οργανισμό των ΟΤΑ 
τις παρατηρήσεις της σχετικά με το σχέδιο 
ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, ο 
οργανισμός των ΟΤΑ συζητά εκ νέου το 
εν λόγω σχέδιο όσον αφορά αυτές τις 
παρατηρήσεις και αποστέλλει αντίγραφο 
του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού εγγράφου 
αξιολόγησης στον κατασκευαστή και στην 
Επιτροπή.

Or.en
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Τροπολογία 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα ΙΙΙ – τίτλος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Δήλωση απόδοσης αριθ. ................... διαγράφεται

Or.de

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται λόγος να υπάρχει και ένας αριθμός μαζί με τον κώδικα αναγνώρισης του σημείου 
1.

Τροπολογία 181
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 3 – επιμέρους στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) χρονολογημένη αναφορά του 
αντίστοιχου εναρμονισμένου προτύπου 
και, κατά περίπτωση, τον αριθμό αναφοράς 
της χρησιμοποιούμενης ειδικής τεχνικής
τεκμηρίωσης·

(α) χρονολογημένη αναφορά του 
αντίστοιχου εναρμονισμένου προτύπου
και, κατά περίπτωση, τον αριθμό αναφοράς 
της τεκμηρίωσης που χρησιμοποιείται για 
τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 
36 έως 38·

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Τροπολογία 182
Mitro Repo

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 3 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική τεχνική 
τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 
38, οι απαιτήσεις προς τις οποίες 
συμμορφώνεται το προϊόν:

Αν έχει χρησιμοποιηθεί το άρθρο 37 ή 38, 
οι απαιτήσεις προς τις οποίες 
συμμορφώνεται το προϊόν:

Or.en

Αιτιολόγηση

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Τροπολογία 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – άρθρο 1.1 – στοιχείο β – επιμέρους σημείο iv

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(iv) τη δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων 
λαμβανομένων πριν διατεθεί το προϊόν 
στην αγορά.

(iv) μια συμφωνία με τον κατασκευαστή 
που προβλέπει τη δειγματοληπτική δοκιμή 
δειγμάτων λαμβανομένων αφού το προϊόν 
έχει διατεθεί στην αγορά.

Or.pl
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Αιτιολόγηση

Η δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά δεν έχει 
νόημα, διότι η δοκιμή τύπου (η οποία είναι πιο ολοκληρωμένη σε σχέση με τη δειγματοληπτική 
δοκιμή) έχει ήδη διεξαχθεί σε αυτό το στάδιο και, επιπροσθέτως, τα δείγματα για οιαδήποτε 
δειγματοληπτική δοκιμή πριν από τη διάθεση στην αγορά θα παρέχονταν από τον 
κατασκευαστή, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα παρείχε ένα προϊόν με τη δηλωμένη 
απόδοση. Η δειγματοληπτική δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σε προϊόντα που έχουν ήδη διατεθεί 
στην αγορά.


