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PR_COD_COD_2am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την έκδοση
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για 
την κατάργηση της οδηγίας 89/106/EΟΚ του Συμβουλίου (10753/3/2010 – C7 0267/2010 
– 2008/0098(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10753/3/2010 – C7 
0267/2010),

– έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008) 0311),

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2009)0579),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με 
τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες 
διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών (A7–0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2. εγκρίνει την δήλωση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

                                               
1 ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 441.



PE448.894v02-00 6/36 PR\833175EL.doc

EL

Τροπολογία 1

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με τους κανόνες των κρατών 
μελών, οι δομικές κατασκευές πρέπει να 
σχεδιάζονται και να εκτελούνται κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να μην τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια ατόμων, οικόσιτων 
ζώων ή περιουσιών.

(1) Σύμφωνα με τους κανόνες των κρατών 
μελών, οι δομικές κατασκευές πρέπει να 
σχεδιάζονται και να εκτελούνται κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να μην τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια ατόμων, οικόσιτων 
ζώων ή περιουσιών ούτε να βλάπτεται το 
περιβάλλον.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 1 που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 2

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 
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. Για να αποφεύγεται 
η κενή δήλωση απόδοσης θα πρέπει να 
δηλώνεται τουλάχιστον ένα ουσιώδες 
χαρακτηριστικό του προϊόντος του τομέα 
δομικών κατασκευών σχετικό με τη 
δηλωμένη χρήση ή χρήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 3

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14α) Κατά την αξιολόγηση της 
απόδοσης ενός προϊόντος του τομέα των 
δομικών κατασκευών, θα πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης υπόψη ζητήματα 
υγείας και ασφάλειας που αφορούν τη 
χρήση του προϊόντος σε όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 2 που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 4

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 17

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(17) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC) αναγνωρίζονται ως οι 
αρμόδιοι οργανισμοί για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων προτύπων σύμφωνα με 
τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές περί 
συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και 
των δύο αυτών οργανισμών που 
υπογράφηκαν στις 28 Μαρτίου 2003. Οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν αυτά τα εναρμονισμένα 
πρότυπα μόλις τα στοιχεία αναφοράς τους 
δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με
τα κριτήρια που ισχύουν δυνάμει της 
οδηγίας 98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

(17) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC) αναγνωρίζονται ως οι 
αρμόδιοι οργανισμοί για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων προτύπων σύμφωνα με 
τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές περί 
συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και 
των δύο αυτών οργανισμών που 
υπογράφηκαν στις 28 Μαρτίου 2003. Οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν αυτά τα εναρμονισμένα 
πρότυπα μόλις τα στοιχεία αναφοράς τους 
δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με 
τα κριτήρια που ισχύουν δυνάμει της 
οδηγίας 98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 
και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας των πληροφοριών1.

22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 
και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας των πληροφοριών1. Μόλις 
επιτευχθεί επαρκές επίπεδο τεχνικής και 
επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης για 
όλες τις σχετικές πτυχές, η προσφυγή σε 
εναρμονισμένα πρότυπα όσον αφορά 
προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών πρέπει να αυξηθεί, μεταξύ 
άλλων, ζητώντας κατά περίπτωση τα 
εναρμονισμένα αυτά πρότυπα να 
αναπτυχθούν βάσει των υφισταμένων 
ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα των τροπολογιών 5 + 120 που εγκρίθηκε σε 
πρώτη ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 5

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 21

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(21) Η δημιουργία σχεδίων ευρωπαϊκών 
εγγράφων αξιολόγησης και η έκδοση 
ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων θα 
πρέπει να ανατεθούν σε οργανισμούς 
τεχνικής αξιολόγησης (στο εξής «ΟΤΑ») 
που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Για να 
διασφαλιστεί ότι οι ΟΤΑ έχουν τις 
απαραίτητες αρμοδιότητες για την 
εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, οι 
απαιτήσεις ορισμού τους θα πρέπει να 
καθοριστούν σε ενωσιακό επίπεδο.

(21) Η δημιουργία σχεδίων ευρωπαϊκών 
εγγράφων αξιολόγησης και η έκδοση 
ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων θα 
πρέπει να ανατεθούν σε οργανισμούς 
τεχνικής αξιολόγησης (στο εξής «ΟΤΑ») 
που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Για να 
διασφαλιστεί ότι οι ΟΤΑ έχουν τις 
απαραίτητες αρμοδιότητες για την 
εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, οι 
απαιτήσεις ορισμού τους θα πρέπει να 
καθοριστούν σε ενωσιακό επίπεδο. Οι 
ορισθέντες ΟΤΑ πρέπει να είναι 
αυτοχρηματοδοτούμενοι όπου είναι 
δυνατόν. 

Or. en
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Τροπολογία 6

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 22

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(22) Οι ΟΤΑ θα πρέπει να θεσπίσουν 
οργανισμό (στο εξής «οργανισμός των 
ΟΤΑ»), με οικονομική στήριξη, κατά 
περίπτωση, από την Ένωση, για το 
συντονισμό των διαδικασιών δημιουργίας 
σχεδίων ευρωπαϊκών εγγράφων 
αξιολόγησης και έκδοσης ευρωπαϊκών 
τεχνικών αξιολογήσεων, που να 
υποστηρίζεται, ενδεχομένως, από την 
ενωσιακή χρηματοδότηση.

(22) Οι ΟΤΑ θα πρέπει να θεσπίσουν 
οργανισμό (στο εξής «οργανισμός των 
ΟΤΑ»), με οικονομική στήριξη, κατά 
περίπτωση, από την Ένωση, για το 
συντονισμό των διαδικασιών δημιουργίας 
σχεδίων ευρωπαϊκών εγγράφων 
αξιολόγησης και έκδοσης ευρωπαϊκών 
τεχνικών αξιολογήσεων, που να 
υποστηρίζεται, ενδεχομένως, από την 
ενωσιακή χρηματοδότηση, 
διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την 
απαραίτητη εμπιστευτικότητα των 
διαδικασιών αυτών.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 11 που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 7

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 24

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 

(24) Στη δήλωση απόδοσης, κατά 
περίπτωση, θα πρέπει 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 
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και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση 
βιοκτόνων στην αγορά1, 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 υδάτων2, 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 Προϊόντων3, της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα4

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 
μειγμάτων5.

και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση 
βιοκτόνων στην αγορά1, 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 υδάτων2, 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 Προϊόντων3, της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα4

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 
μειγμάτων5. 

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα των τροπολογιών 49 + 101 που εγκρίθηκε 
σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 8

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) Πρέπει να καθορισθούν 
προϋποθέσεις για τη χρήση 
απλουστευμένων διαδικασιών 
αξιολόγησης της απόδοσης των 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών με σκοπό να μειωθεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο το κόστος της 
διάθεσης των προϊόντων αυτών στην 
αγορά, χωρίς να μειωθεί η ασφάλεια. Οι 
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κατασκευαστές που χρησιμοποιούν αυτές 
τις απλοποιημένες διαδικασίες θα πρέπει 
να αποδεικνύουν καταλλήλως την τήρηση 
αυτών των προϋποθέσεων.

Or. en

(Νέα τροπολογία του ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 66 
παράγραφος 3)

Τροπολογία 9

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(34α) Προκειμένου να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπος των μέτρων για την εποπτεία 
της αγοράς, όλες οι απλουστευμένες 
διαδικασίες που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των προϊόντων των 
δομικών κατασκευών πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που παράγουν τα προϊόντα τα 
οποία διαθέτουν στην αγορά. 

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 18 που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 10

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 39

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 
τα σημεία επαφής για τα προϊόντα του 
τομέα των δομικών κατασκευών θα πρέπει 
να παρέχουν, χωρίς επιβάρυνση, 

(39) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 
τα σημεία επαφής για τα προϊόντα του 
τομέα των δομικών κατασκευών θα πρέπει 
να παρέχουν, χωρίς επιβάρυνση, 
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πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που 
αφορούν την εκπλήρωση των βασικών 
απαιτήσεων δομικών κατασκευών που 
ισχύουν για την προτεινόμενη χρήση κάθε 
προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών 
στο έδαφος κάθε κράτους μέλους. Τα 
σημεία επαφής για τα προϊόντα μπορούν 
επίσης να παρέχουν στους οικονομικούς 
φορείς πρόσθετες πληροφορίες ή 
παρατηρήσεις. Για κάθε πρόσθετη 
πληροφορία, τα σημεία επαφής θα πρέπει 
να επιτρέπεται να χρεώνουν τέλος ανάλογο 
προς το κόστος παροχής της 
συγκεκριμένης πληροφορίας ή 
παρατήρησης.

πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που 
αφορούν την εκπλήρωση των βασικών 
απαιτήσεων δομικών κατασκευών που 
ισχύουν για την προτεινόμενη χρήση κάθε 
προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών 
στο έδαφος κάθε κράτους μέλους. Τα 
σημεία επαφής για τα προϊόντα μπορούν 
επίσης να παρέχουν στους οικονομικούς 
φορείς πρόσθετες πληροφορίες ή 
παρατηρήσεις. Για κάθε πρόσθετη 
πληροφορία, τα σημεία επαφής θα πρέπει 
να επιτρέπεται να χρεώνουν τέλος ανάλογο 
προς το κόστος παροχής της 
συγκεκριμένης πληροφορίας ή 
παρατήρησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επιπλέον να εξασφαλίζουν ότι διατίθενται 
επαρκείς πόροι στα σημεία επαφής για τα 
προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 11

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(40α) Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα 
του τομέα των δομικών κατασκευών 
πρέπει να είναι ανεξάρτητα από 
οιονδήποτε σχετικό φορέα ή οργανισμό 
εμπλέκεται στη διαδικασία για τη 
απόκτηση της σήμανσης CE.  

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 58 που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)
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Τροπολογία 12

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 46

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(46) Προς επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει 
ορισμένες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διαβουλεύεται αρμοδίως η Επιτροπή κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες, και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(46) Προς επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει 
ορισμένες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διαβουλεύεται αρμοδίως η Επιτροπή κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες, και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την έγκαιρη και συνεχή 
διαβίβαση πληροφοριών και σχετικών 
εγγράφων στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 13

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(49α) Η προώθηση των ανακυκλωμένων 
προϊόντων του τομέα δομικών 
κατασκευών έχει σημασία για την 
υλοποίηση των στόχων της Ένωσης περί 
μεταβολής του κλίματος και κάθε κράτος 
μέλος πρέπει να επεξεργασθεί σχέδιο 
δράσης στο οποίο θα περιγράφεται 
λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο θα 
βοηθήσει στην προώθηση της χρήσης 
ανακυκλωμένων προϊόντων στον τομέα 
των κατασκευών. 

Or. en
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Τροπολογία 14

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(51α) Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
επισπευσθεί η θέσπιση των ευρωπαϊκών 
προτύπων όπως και η μετάφρασή τους σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. 
Πρέπει να διασφαλισθεί ισορροπημένη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις 
τεχνικές επιτροπές ή στις ομάδες 
εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης έτσι ώστε καμιά κατηγορία 
ενδιαφερομένων να μην εκπροσωπείται 
δυσανάλογα. Οι συγκρούσεις 
συμφερόντων μεταξύ ενδιαφερομένων 
πρέπει να προλαμβάνονται.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα των τροπολογιών 22 και 118 που εγκρίθηκε 
σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 15

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 

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, 
μπορούν να παρέχονται μόνο εφόσον 
περιλαμβάνονται και προσδιορίζονται στη
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απόδοσης. δήλωση απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 16

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – 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·

α) η αξιολόγηση και επαλήθευση της 
σταθερότητας της απόδοσης 
καταρτίζεται βάσει του συστήματος 3 ή 4 
και 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· 

Or. en

Τροπολογία 17

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

δα) κατά περίπτωση, πληροφορίες 
σχετικά με επικίνδυνες ουσίες στο προϊόν 
του τομέα των δομικών κατασκευών, 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙα, 
και λεπτομέρειες των επικίνδυνων ουσιών 
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που δηλώνονται με βάση άλλους κανόνες 
εναρμόνισης της Ένωσης.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα των τροπολογιών 49 και 101 που εγκρίθηκε 
σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 18

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

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 51 που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 19

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 και 2

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 
και 6.

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

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

Or. en
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Τροπολογία 20

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. Τα κράτη μέλη 
προβλέπουν επίσης κυρώσεις για τις 
παραβάσεις, οι οποίες μπορούν να 
περιλαμβάνουν την επιβολή ποινικών 
κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις. Οι 
κυρώσεις αυτές είναι ανάλογες με τη 
σοβαρότητα της παράβασης και 
συνιστούν αποτελεσματικό αποτρεπτικό 
μέσο κατά της ανάρμοστης χρήσης.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 56 που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009. Προέρχεται από το άρθρο R12 στην απόφαση 768/2008)

Τροπολογία 21

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Όσον αφορά τα καθήκοντα που 
καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008, κάθε 
κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα σημεία 
επαφής για τα προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τις διατάξεις στην επικράτειά 
του που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των 
βασικών απαιτήσεων δομικών κατασκευών 
που ισχύουν για την προτεινόμενη χρήση 
κάθε προϊόντος του τομέα των δομικών 

3. Όσον αφορά τα καθήκοντα που 
καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008, κάθε 
κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα σημεία 
επαφής για τα προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών παρέχουν πληροφορίες, 
χρησιμοποιώντας σαφείς και ευκόλως 
καταληπτούς όρους, σχετικά με τις 
διατάξεις στην επικράτειά του που 
αποσκοπούν στην εκπλήρωση των 
βασικών απαιτήσεων δομικών κατασκευών 
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κατασκευών, όπως ορίζει το άρθρο 6 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) του παρόντος 
κανονισμού.

που ισχύουν για την προτεινόμενη χρήση 
κάθε προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, όπως ορίζει το άρθρο 6 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 57 που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 22

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 οιοδήποτε σχετικό φορέα 
ή οργανισμό εμπλέκεται στη διαδικασία 
για την απόκτηση της σήμανσης CE. 

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 58 που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 23

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση 
απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 7
και τοποθετούν τη σήμανση CE σύμφωνα 
με τα άρθρα 8 και 9.

1. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση 
απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6
και τοποθετούν τη σήμανση CE σύμφωνα 
με τα άρθρα 8 και 9.

Or. en
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Τροπολογία 24

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. 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.

2. 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 
και 6. 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

Τροπολογία 25

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1α. Οσάκις οι ενδιαφερόμενοι 
συμμετέχουν στη διεργασία ανάπτυξης 
εναρμονισμένων προτύπων σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο, οι ευρωπαϊκοί 
οργανισμοί τυποποίησης διασφαλίζουν 
ότι οι διάφορες κατηγορίες 
ενδιαφερομένων εκπροσωπούνται σε όλες 
τις περιπτώσεις με τρόπο δίκαιο και 
ισόρροπο. 
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Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 118 που εγκρίθηκε σε 
πρώτη ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 26

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
θεωρεί ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στη σχετική εντολή, το 
εν λόγω κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
παραπέμπει το θέμα στην επιτροπή που 
έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 5 της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ, αναπτύσσοντας τα 
επιχειρήματά του. Η επιτροπή, έπειτα από 
διαβούλευση με τους σχετικούς 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης
και τη μόνιμη επιτροπή δομικών 
κατασκευών, διατυπώνει τη γνώμη της 
χωρίς καθυστέρηση.

Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
θεωρεί ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στη σχετική εντολή, το 
εν λόγω κράτος μέλος ή η Επιτροπή, 
έπειτα από διαβουλεύσεις με τη μόνιμη 
επιτροπή δομικών κατασκευών,
παραπέμπει το θέμα στην επιτροπή που 
έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 5 της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ, αναπτύσσοντας τα 
επιχειρήματά του. Η επιτροπή αυτή, έπειτα 
από διαβούλευση με τους σχετικούς 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
διατυπώνει τη γνώμη της χωρίς 
καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 27

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή 
λαμβάνει τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά 
έγγραφα αξιολόγησης ως βάση για τις 
εντολές που θα εκδίδονται δυνάμει του 
άρθρου 17 παράγραφος 1 με σκοπό την 
ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων 
όσον αφορά τα προϊόντα που εμφαίνονται 
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στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κεντρικό νόημα των τροπολογιών 120 + 5 που εγκρίθηκε σε 
πρώτη ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2009)

Τροπολογία 28

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – τίτλος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Υποχρεώσεις του αρμόδιου ΟΤΑ κατά τη 
λήψη αιτήματος για ευρωπαϊκή τεχνική 

αξιολόγηση

Υποχρεώσεις του ΟΤΑ που λαμβάνει 
αίτημα για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση

Or. en

Τροπολογία 29

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Ο ΟΤΑ που λαμβάνει αίτημα για 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση 
(αποκαλούμενος στο εξής «αρμόδιος 
ΟΤΑ») ενημερώνει τον κατασκευαστή εάν 
το προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών καλύπτεται, πλήρως ή εν 
μέρει, από εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή ως ακολούθως:

1. Ο ΟΤΑ που λαμβάνει αίτημα για 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση 
ενημερώνει τον κατασκευαστή εάν το 
προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών καλύπτεται, πλήρως ή εν 
μέρει, από εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή ως ακολούθως:

α) όταν το προϊόν καλύπτεται πλήρως από 
εναρμονισμένο πρότυπο, ο αρμόδιος ΟΤΑ 
ενημερώνει τον κατασκευαστή ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, 
δεν μπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική 
αξιολόγηση·

α) όταν το προϊόν καλύπτεται πλήρως από 
εναρμονισμένο πρότυπο, ο ΟΤΑ 
ενημερώνει τον κατασκευαστή ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, 
δεν μπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική 
αξιολόγηση·

β) όταν το προϊόν καλύπτεται πλήρως από 
ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης, ο 

β) όταν το προϊόν καλύπτεται πλήρως από 
ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης, ο ΟΤΑ 
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αρμόδιος ΟΤΑ ενημερώνει τον 
κατασκευαστή ότι το εν λόγω έγγραφο θα 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που θα 
εκδοθεί·

ενημερώνει τον κατασκευαστή ότι το εν 
λόγω έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση 
για την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση 
που θα εκδοθεί·

γ) όταν το προϊόν δεν καλύπτεται, ή δεν 
καλύπτεται πλήρως, από εναρμονισμένη 
τεχνική προδιαγραφή, ο αρμόδιος ΟΤΑ 
εφαρμόζει τις διαδικασίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ ή αυτούς 
που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 3.

γ) όταν το προϊόν δεν καλύπτεται, ή δεν 
καλύπτεται πλήρως, από εναρμονισμένη 
τεχνική προδιαγραφή, ο ΟΤΑ εφαρμόζει 
τις διαδικασίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ ή αυτούς που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 30

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ο αρμόδιος ΟΤΑ 
ενημερώνει τον οργανισμό ΟΤΑ και την 
Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο της 
αίτησης και τη μνεία σε σχετική απόφαση 
της Επιτροπής για αξιολόγηση και 
επαλήθευση της σταθερότητας της 
απόδοσης, την οποία ο αρμόδιος ΟΤΑ 
προτίθεται να εφαρμόσει για το 
συγκεκριμένο προϊόν, ή την απουσία 
τέτοιας απόφασης της Επιτροπής.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ο ΟΤΑ ενημερώνει τον 
οργανισμό των ΟΤΑ και την Επιτροπή 
σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης και 
τη μνεία σε σχετική απόφαση της 
Επιτροπής για αξιολόγηση και επαλήθευση 
της σταθερότητας της απόδοσης, την οποία 
ο ΟΤΑ προτίθεται να εφαρμόσει για το 
συγκεκριμένο προϊόν, ή την απουσία 
τέτοιας απόφασης της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 31

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης τα Τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης τα 
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οποία εκδίδονται από τον οργανισμό των 
ΟΤΑ διαβιβάζονται στην Επιτροπή, η 
οποία δημοσιεύει κατάλογο των στοιχείων 
των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης 
που έχουν εκδοθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

οποία εκδίδονται από τον οργανισμό των 
ΟΤΑ διαβιβάζονται στην Επιτροπή, η 
οποία δημοσιεύει κατάλογο των στοιχείων 
των τελικών ευρωπαϊκών εγγράφων 
αξιολόγησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τυχόν ενημερώσεις 
του εν λόγω καταλόγου.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τυχόν ενημερώσεις 
του εν λόγω καταλόγου.

Or. en

Τροπολογία 32

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Το ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης 
περιέχει, τουλάχιστον, γενική περιγραφή 
του προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά
και τις μεθόδους και τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση της απόδοσης σε σχέση με τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του, που 
σχετίζονται με τη χρήση του, όπως 
προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό έγγραφο 
αξιολόγησης περιέχει κατάλογο των 
ουσιωδών χαρακτηριστικών, τα οποία 
είναι σημαντικά για την προτεινόμενη 
χρήση του προϊόντος και έχουν 
συμφωνηθεί μεταξύ του κατασκευαστή 
και του οργανισμού των ΟΤΑ.

1. Το ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης 
περιέχει, τουλάχιστον, γενική περιγραφή 
του προϊόντος του τομέα των δομικών 
κατασκευών, κατάλογο των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών, που είναι σημαντικά 
για την προτεινόμενη χρήση του 
προϊόντος όπως προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή και έχει συμφωνηθεί 
μεταξύ του κατασκευαστή και του 
οργανισμού των ΟΤΑ, καθώς και τις 
μεθόδους και τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος
σε σχέση με εκείνα τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά.

Or. en
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Τροπολογία 33

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 27 – παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Όταν η Επιτροπή έχει θεσπίσει 
συστήματα ταξινόμησης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τα επίπεδα ή τις κλάσεις 
απόδοσης στα οποία πρέπει να 
ανταποκρίνονται τα προϊόντα του τομέα 
των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά τους, μόνο 
σύμφωνα με τα συγκεκριμένα συστήματα 
ταξινόμησης.

6. Όταν η Επιτροπή έχει θεσπίσει 
συστήματα ταξινόμησης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ή όταν οι ευρωπαϊκοί 
οργανισμοί τυποποίησης έχουν 
καταρτίσει τέτοια συστήματα σε 
εναρμονισμένα πρότυπα σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν τα 
επίπεδα ή τις κλάσεις απόδοσης στα οποία 
πρέπει να ανταποκρίνονται τα προϊόντα 
του τομέα των δομικών κατασκευών σε 
σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 
τους, μόνο σύμφωνα με τα συγκεκριμένα 
συστήματα ταξινόμησης.

Or. en

Τροπολογία 34

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
ΟΤΑ στις επικράτειές τους, ιδίως για έναν 
ή περισσότερους τομείς προϊόντων που 
απαριθμούνται στον πίνακα 1 του 
παραρτήματος IV.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
ΟΤΑ στις επικράτειές τους, ιδίως για έναν 
ή περισσότερους τομείς προϊόντων που 
απαριθμούνται στον πίνακα 1 του 
παραρτήματος IV.

Τα κράτη μέλη που έχουν ορίσει ΟΤΑ 
ανακοινώνουν στα άλλα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή το όνομά του και τη 
διεύθυνσή του και τους τομείς προϊόντων 
για τους οποίους έχει οριστεί ο εν λόγω 
ΟΤΑ.

Τα κράτη μέλη που έχουν ορίσει ΟΤΑ 
ανακοινώνουν στα άλλα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή το όνομά του και τη 
διεύθυνσή του και τους τομείς προϊόντων 
ή/και τα προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών για τους οποίους έχει οριστεί 
ο εν λόγω ΟΤΑ.

Or. en
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Πρόκειται για οριζόντια τροπολογία και επομένως οι όροι "ή/και τα προϊόντα του τομέα 
δομικών κατασκευών" πρέπει να προστεθούν στο άρθρο 30 παράγραφος 1 και 2, στο σημείο 2 

του Παραρτήματος II και στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος IV (εντός της πρώτης απαρίθμησης 
απαιτήσεων, στοιχεία β), γ) και ε)) 

Τροπολογία 35

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί με ηλεκτρονικά 
μέσα τον κατάλογο των ΟΤΑ, 
σημειώνοντας τους τομείς προϊόντων ή/και 
τα προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών για τα οποία έχουν οριστεί.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί με ηλεκτρονικά 
μέσα τον κατάλογο των ΟΤΑ, 
σημειώνοντας τους τομείς προϊόντων ή/και 
τα προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών για τα οποία έχουν οριστεί, 
επιδιώκοντας να επιτύχει το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο διαφάνειας.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τυχόν 
ενημερώσεις του εν λόγω καταλόγου.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τυχόν
ενημερώσεις του εν λόγω καταλόγου.

Or. en

(Η τροπολογία επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 73 που εγκρίθηκε στις 24 
Απριλίου 2009)

Τροπολογία 36

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1α. Οι ΟΤΑ δημοσιοποιούν το 
οργανόγραμμά τους και τα ονόματα των 
μελών των εσωτερικών τους οργάνων 
λήψης αποφάσεων. 

Or. en

(Η τροπολογία επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 73 που εγκρίθηκε στις 24 
Απριλίου 2009)
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Τροπολογία 37

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) οργάνωση του συντονισμού των ΟΤΑ 
και διασφάλιση συνεργασίας με άλλους 
ενδιαφερομένους.

α) οργάνωση του συντονισμού των ΟΤΑ 
και διασφάλιση συνεργασίας και 
διαβουλεύσεων με άλλους 
ενδιαφερομένους, εάν χρειασθεί·

Or. en

(Η τροπολογία επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 73 που εγκρίθηκε στις 24 
Απριλίου 2009)

Τροπολογία 38

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

αα) διασφάλιση ότι οι ΟΤΑ μοιράζονται 
τα παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής 
για να προωθήσουν μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα και να παράσχουν 
καλύτερη υπηρεσία στη βιομηχανία· 

Or. en

(Η τροπολογία επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 73 που εγκρίθηκε στις 24 
Απριλίου 2009)

Τροπολογία 39

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί την 
καταλληλότητα των καθηκόντων που 
καθορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 
και που αποτελούν αντικείμενο ενωσιακής 

2. Η Επιτροπή αξιολογεί την 
καταλληλότητα των καθηκόντων που 
καθορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 
και που αποτελούν αντικείμενο ενωσιακής 



PR\833175EL.doc 27/36 PE448.894v02-00

EL

χρηματοδότησης, με γνώμονα τις 
απαιτήσεις των ενωσιακών πολιτικών και 
νομοθεσίας και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής έως 
την 1η Ιανουαρίου 2017 και, στη συνέχεια, 
ανά πενταετία.

χρηματοδότησης, με γνώμονα τις 
απαιτήσεις των ενωσιακών πολιτικών και 
νομοθεσίας και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής έως 
την 1η Ιανουαρίου 2017 και, στη συνέχεια, 
ανά τετραετία. 

Or. en

(Νέα τροπολογία σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 3)

Τροπολογία 40

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 43 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός και το 
προσωπικό του εκτελούν τα καθήκοντα 
τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης 
και επαλήθευσης της σταθερότητας της 
απόδοσης με τη μεγαλύτερη 
επαγγελματική ακεραιότητα και την 
απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον 
συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι 
απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και 
προτροπή, κυρίως οικονομικής φύσης, που 
θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση 
τους ή τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων τους αξιολόγησης ή/και 
επαλήθευσης, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή 
ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον 
από τα αποτελέσματα των εν λόγω 
δραστηριοτήτων.

5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός και το 
προσωπικό του εκτελούν, με διαφάνεια 
απέναντι στον κατασκευαστή, τα 
καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία 
αξιολόγησης και επαλήθευσης της 
σταθερότητας της απόδοσης με τη 
μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα 
και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια 
στον συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να 
είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και 
προτροπή, κυρίως οικονομικής φύσης, που 
θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση 
τους ή τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων τους αξιολόγησης ή/και 
επαλήθευσης, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή 
ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον 
από τα αποτελέσματα των εν λόγω 
δραστηριοτήτων. 

Or. en

(Η τροπολογία επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 86 που εγκρίθηκε στις 24 
Απριλίου 2004)
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Τροπολογία 41

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπεται 
στο άρθρο 60 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επί πέντε έτη από τις …* Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της ανατέθηκαν το αργότερο έξι μήνες 
πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 
62.

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπεται 
στο άρθρο 60 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επί πέντε έτη από τις …* Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της ανατέθηκαν το αργότερο έξι μήνες 
πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρώς
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 
62. 

Or. en

Τροπολογία 42

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 63 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να προβάλλουν 
ενστάσεις κατά κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να προβάλλουν 
ενστάσεις κατά κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. 

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες. 

Or. en

(Νέα τροπολογία σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο δ))
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Τροπολογία 43

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1 
είναι ανεξάρτητα από τα σχετικά μέρη 
που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και την 
επαλήθευση της σταθερότητας των 
ουσιωδών χαρακτηριστικών των 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών. 

Or. en

(Η τροπολογία επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 88 που εγκρίθηκε στις 24 
Απριλίου 2009)

Τροπολογία 44

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 67 – εδάφιο 1 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται επίσης 
η εφαρμογή του άρθρου 37 εξετάζοντας 
μεταξύ άλλων κατά πόσον η εφαρμογή 
του θα μπορούσε να επεκταθεί και σε 
άλλες επιχειρήσεις, κατά πόσον μπορεί να 
προσαρμοσθεί σε μικρές σειρές 
παραγωγής ή εάν το άρθρο θα πρέπει να 
καταργηθεί. 

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει την 112 που εγκρίθηκε στις 24 Απριλίου 2009)
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Τροπολογία 45

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – εισαγωγική φράση

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, λαμβανομένων 
ιδιαιτέρως υπόψη  της υγείας και της 
ασφάλειας των ατόμων που εμπλέκονται 
σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
κατασκευών. 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.

Or. en

(Η τροπολογία επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 90 που εγκρίθηκε στις 24 
Απριλίου 2009)

Τροπολογία 46

Θέση του Συμβουλίου
Παράτημα Ι – σημείο 3 – εισαγωγική φράση

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι δομικές κατασκευές πρέπει να 
σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον 
ώστε να μην αποτελούν απειλή για την 
υγιεινή ή την υγεία των ενοίκων ή των 
γειτόνων τους, ούτε να έχουν υπερβολικά 
μεγάλο αντίκτυπο, κατά τη συνολική 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, στην 
ποιότητα του περιβάλλοντος ή στο κλίμα, 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της 
χρήσης και της κατεδάφισής τους, ιδίως 
λόγω των ακόλουθων:

Οι δομικές κατασκευές πρέπει να 
σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον 
ώστε να μην αποτελούν, σε ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής τους, απειλή για την υγιεινή ή 
την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων, των ενοίκων ή των γειτόνων 
τους, ούτε να έχουν υπερβολικά μεγάλο 
αντίκτυπο, κατά τη συνολική διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους, στην ποιότητα του 
περιβάλλοντος ή στο κλίμα, κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής, της χρήσης και 
της κατεδάφισής τους, ιδίως λόγω των 
ακόλουθων:
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Or. en

(Η τροπολογία επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 91 που εγκρίθηκε στις 24 
Απριλίου 2009)

Τροπολογία 47

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – σημείο 6

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι δομικές κατασκευές και οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, 
φωτισμού και αερισμού, πρέπει να 
σχεδιάζονται και να οικοδομούνται κατά 
τρόπον ώστε η απαιτούμενη κατανάλωση 
ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του 
έργου να είναι χαμηλή, λαμβανομένων 
υπόψη των ενοίκων και των κλιματικών 
δεδομένων του τόπου.

Οι δομικές κατασκευές και οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, 
φωτισμού και αερισμού, πρέπει να 
σχεδιάζονται και να οικοδομούνται κατά 
τρόπον ώστε η απαιτούμενη κατανάλωση 
ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του 
έργου να είναι χαμηλή, λαμβανομένων 
υπόψη των ενοίκων και των κλιματικών 
δεδομένων του τόπου. Τα δομικά έργα θα 
πρέπει επίσης να έχουν καλή ενεργειακή 
συμπεριφορά, να καταναλώνουν, δηλαδή, 
όσο το δυνατό λιγότερη ενέργεια κατά τον 
κύκλο ζωής τους.

Or. en

(Η τροπολογία επαναφέρει το κεντρικό νόημα της τροπολογίας 92 που εγκρίθηκε στις 24 
Απριλίου 2009)

Τροπολογία 48

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όταν ένας κατασκευαστής υποβάλλει 
αίτημα για ευρωπαϊκό έγγραφο 
αξιολόγησης σε οποιονδήποτε ΟΤΑ για 
προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών και αφού ο κατασκευαστής 
και ο ΟΤΑ έχουν υπογράψει συμφωνία 
εμπορικού απορρήτου και 
εμπιστευτικότητας, υποβάλλει στον 
αρμόδιο ΟΤΑ τεχνικό φάκελο που 

Όταν ένας κατασκευαστής υποβάλλει 
αίτημα για ευρωπαϊκό έγγραφο 
αξιολόγησης σε οποιονδήποτε ΟΤΑ για 
προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών και αφού ο κατασκευαστής 
και ο ΟΤΑ έχουν υπογράψει συμφωνία 
εμπορικού απορρήτου και 
εμπιστευτικότητας, εάν το ζητήσει ο 
κατασκευαστής, υποβάλλει στον ΟΤΑ 
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περιγράφει το προϊόν, την προβλεπόμενη 
από τον κατασκευαστή χρήση του και 
στοιχεία του ελέγχου της παραγωγής στο 
εργοστάσιο που προτίθεται να εφαρμόσει.

(αποκαλούμενος στο εξής «αρμόδιος 
ΟΤΑ») τεχνικό φάκελο που περιγράφει το 
προϊόν, την προβλεπόμενη από τον 
κατασκευαστή χρήση του και στοιχεία του 
ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο 
που προτίθεται να εφαρμόσει.

Or. en

Τροπολογία 49

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα III α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIα

Επικίνδυνες ουσίες που πρέπει να 
δηλώνονται στη δήλωση απόδοσης

1. Ουσίες που εμπνέουν πολύ μεγάλη 
ανησυχία

α) ουσίες υποψήφιες προς εγγραφή στον 
κατάλογο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006·

β) ουσίες που είναι ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες ή τοξικές (ΑBT) 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006·

γ) ουσίες που είναι άκρως ανθεκτικές ή 
άκρως βιοσυσσωρεύσιμες (αΑαΒ) 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006·

δ) ουσίες που είναι καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2 
σύμφωνα με την οδηγία 1967/548/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, 
περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
που αφορούν την ταξινόμηση, 
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συσκευασία και επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών1.

2. Ουσίες με ορισμένη ταξινόμηση

Ουσίες που πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης της οδηγίας 1967/548/ΕΟΚ 
για τις εξής κατηγορίες:

α) καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και 
τοξικές για την αναπαραγωγή, 
κατηγορίας 3·

β) ουσίες με χρόνια τοξικότητα (R48)·

γ) ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον 
με ενδεχόμενη μακροπρόθεσμη επίδραση 
(R50-53)·

δ) ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα 
του όζοντος (R59)·

ε) ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν 
ευαισθητοποίηση κατά την εισπνοή 
(R42)·

στ) ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν 
ευαισθητοποίηση κατά την επαφή με το 
δέρμα (R43).

3. Επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας

Επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας όπως 
καταχωρίζονται στο Παράρτημα Χ της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
-------------------------------------

1 ΕΕ 196, 16.8.1967, σ. 1

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει την 101 που εγκρίθηκε στις 24 Απριλίου 2009)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών
Εισαγωγή

"Οι καλοί φράκτες κάνουν τους καλούς γείτονες" (Mending Wall του Robert Frost)
Σε όλη την ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν "πολλοί φράκτες" που δημιουργούν εμπόδια στον 
τομέα των κατασκευών. Οι "καλοί γείτονες" δυστυχώς εξακολουθούν να χρησιμοποιούν 
εθνικούς τεχνικούς κανόνες για να αποτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και 
υπηρεσιών στον τομέα κατασκευών. Όπως σχολίασε ο καθηγητής Monti στην έκθεσή του με 
τίτλο "ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ" (που δημοσιεύθηκε στις 9 
Μαΐου 2010): "η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια φάση "οικοδόμησης της αγοράς" 
που απαιτεί την άρση των φραγμών στις διασυνοριακές δραστηριότητες, την κατάργηση των 
εθνικών διοικητικών και τεχνικών εμποδίων και την κάμψη των αντιστάσεων του 
κορπορατισμού." (σ. 46)  

Η ανάγκη για ανάληψη δράσης όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων του τομέα των 
δομικών κατασκευών στην ΕΕ έχει ζωτική σημασία έχοντας υπόψη το μέγεθος του τομέα. 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας 
από τους μεγαλύτερους κλάδους που ισοδυναμεί με το 10% του ΑΕΠ και με το 50,5% του 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου. Ο τομέας αυτός απασχολεί απευθείας 12 εκατ. ευρωπαίους 
πολίτες ενώ 26 εκατ. εργαζόμενοι εξαρτώνται από αυτόν. Επιπροσθέτως, περίπου 92% των 
κατασκευαστών υλικών κατασκευών, δηλαδή 65.000, είναι ΜΜΕ με λιγότερους από 250 
υπαλλήλους. Επειδή οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, η ανά χείρας 
πρόταση πρέπει να αναγνωρίσει το ρόλο τους και τις ανάγκες τους. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει 
επίσης να αναγνωρίσουμε την ανάγκη για υψηλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας όσων 
εργάζονται στον τομέα αυτό. Όπως αναφέρει η γερμανική αρχή για την υγεία και την 
ασφάλεια μόνον στη Γερμανία ένας εργαζόμενος στους 5000 του τομέα των κατασκευών 
πέφτει θύμα θανατηφόρου ατυχήματος κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής.
Η οικονομική κρίση έπληξε σκληρά τον κλάδο των κατασκευών στην ΕΕ και πολλές 
επιχειρήσεις χρεοκόπησαν και οι εργαζόμενοι έχασαν τα προς το ζην. Οιαδήποτε ενέργεια 
μπορεί να αναληφθεί για να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα είναι επομένως 
ευπρόσδεκτη ενθάρρυνση. Η επανεξέταση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) είναι στο πλαίσιο αυτό ό,τι ακριβώς χρειάζεται και 
αναμένεται ότι θα βοηθήσει τον τομέα με την άρση των εμποδίων στις συναλλαγές μεταξύ 
κατασκευαστών και με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τη 
δραστηριότητά τους και τους εργαζόμενους να διατηρήσουν την απασχόλησή τους. 
Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων όρων εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών 
(COM(2008)311) αποσκοπεί στο να επικαιροποιήσει, απλοποιήσει και αντικαταστήσει την 
οδηγία για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών με γνώμονα τις μεταβληθείσες 
περιστάσεις όσον αφορά π.χ. την εποπτεία της αγοράς, περιλαμβανομένου του νέου 
νομοθετικού πλαισίου (κανονισμός 765/2008/ΕΚ για την εποπτεία της αγοράς και απόφαση 
768/2008/ΕΚ για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων). 

Μετά την έγκριση της πρότασης σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 
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Απριλίου 2009, η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 
2010.  

Δήλωση απόδοσης (σήμανση CE)
Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενέκρινε παρεκκλίσεις από την κατάρτιση 
δήλωσης απόδοσης και ως εκ τούτου επιτρέπει την προσθήκη της σήμανσης CE σε προϊόν σε 
καταστάσεις στις οποίες δεν είναι υποχρεωτικό π.χ. στην περίπτωση που τα προϊόντα 
κατασκευάζονται μεμονωμένα ή επί παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία, κ.λπ. Ο 
εισηγητής επιδιώκει να περιορίσει την εξαίρεση αυτή τονίζοντας ότι είναι δυνατή μόνον για 
προϊόντα στα συστήματα 3 και 4 (τροπολογία 16). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται 
ισότιμοι όροι σε έναν τομέα στον οποίο η ποιότητα έχει μεγάλη σημασία κατοχυρώνοντας 
παράλληλα την ασφάλεια.

Επικίνδυνες ουσίες
Η ανιχνευσιμότητα των επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα είναι πολύ σημαντική. Εάν 
γνωρίζαμε πού βρίσκεται ο αμίαντος στα κτίρια, οι εργαζόμενοι στον τομέα των κατασκευών 
αλλά και οι ένοικοι των κτιρίων δεν θα υπέφεραν από ασθένειες όπως το μεσοθηλίωμα. Η 
επιμονή του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για τη δήλωση των επικίνδυνων ουσιών 
διαγράφηκε από τη θέση του Συμβουλίου της πρώτης ανάγνωσης. Έχει σημασία να 
υποβληθούν εκ νέου οι τροπολογίες (τροπολογίες 7, 17, 49) σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες 
για λόγους που συνδέονται με την υγεία, την ασφάλεια και τη διαφάνεια.

Σημεία επαφής για τα προϊόντα
Η καθιέρωση σημείων επαφής για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών στα 
οποία θα μπορούν να απευθύνονται άτομα και επιχειρήσεις για να ζητούν αντικειμενικές 
συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένο προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών θα 
βοηθήσει την εσωτερική αγορά και ιδιαίτερα τις μικρότερες δομές που επιζητούν την 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. 

Επειδή η επιτροπή IMCO έχει ήδη ενημερωθεί για τις πιέσεις που ασκούνται στα κέντρα 
SOLVIT, πρέπει να διατυπώσουμε σαφέστερα ότι τα κράτη μέλη θα χρηματοδοτούν τα 
σημεία επαφής για τα προϊόντα και ότι θα επικρατεί η αντικειμενικότητα, π.χ. ότι θα είναι 
ανεξάρτητα από κάθε σχετικό οργανισμό που θα εμπλέκεται στη λήψη της σήμανσης CE 
(τροπολογίες 10, 11, 22).

Διαφάνεια
Η ανεξαρτησία και η διαφάνεια έχουν μεγάλη σημασία για τους οργανισμούς τεχνικής 
αξιολόγησης. Συνεπώς πρέπει να προωθήσουμε ελάχιστους κανόνες διαφάνειας.  Ο 
οργανισμός των ΟΤΑ πρέπει να καταρτίσει κατάλογο με τα ονόματα και τα καθήκοντα των 
εσωτερικών οργάνων λήψης αποφάσεων. Πρέπει να διασφαλισθεί ισορροπημένη και δίκαιη 
εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων στις τεχνικές επιτροπές και στις ομάδες εργασίας των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και πρέπει να αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν πέραν αυτών ότι τα μέλη της μόνιμης επιτροπής 
δομικών κατασκευών είναι ανεξάρτητα από τρίτους που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και 
επαλήθευση της σταθερότητας των προϊόντων (τροπολογίες 6, 14, 21, 25, 35, 36, 38, 43).

Ανακύκλωση των προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών
Σύμφωνα με άλλες οδηγίες και κανονισμούς ο εισηγητής αναφέρεται στην ανάγκη για 
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ανακύκλωση των προϊόντων και προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων προϊόντων για να 
μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους της Ένωσης περί μεταβολής του κλίματος 
(τροπολογίες 1 και 13). 

Υγεία και ασφάλεια
Το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας στον τομέα των κατασκευών απαιτεί μεγαλύτερη 
προσοχή. Ο τομέας των κατασκευών παραμένει σήμερα ένας από τους πλέον επικίνδυνους 
τομείς απασχόλησης δεδομένου ότι πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων εξακολουθεί να 
πεθαίνει κατά την εργασία. Ο εισηγητής περιέλαβε επομένως στην παρούσα έκθεση 
κατευθυντήριες γραμμές (τροπολογίες 3, 45, 46), τονίζοντας ότι πρέπει να διατηρηθεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους χρήστες 
των κτιρίων.

Ηλεκτρονική επικοινωνία
Η ανάγκη ηλεκτρονικής επικοινωνίας και χρήσης των νέων μεθόδων τεχνολογίας των 
πληροφοριών για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς των προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών έχει σημασία για το μέλλον. Ο εισηγητής θα ήθελε ο τομέα των κατασκευών να 
στηρίζεται στις μεθόδους αυτές για να επικοινωνεί πιο αποτελεσματικά μέσω αυτών παρά να 
χρησιμοποιεί αντίγραφα σε χαρτί (τροπολογία 18).

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Τέλος, οι τροπολογίες για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση συντάχθηκαν βάσει προηγούμενης 
νομοθεσίας (Οδηγία 2003/71/ΕΚ για το ενημερωτικό δελτίο και Κανονισμός ΕΕ αριθ. 
438/2010 για τα ζώα συντροφιάς) για να εξασφαλισθούν οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (τροπολογίες 12, 41, 42).


