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Τροπολογία 1
Claude Gruffat, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
δη το άρθρο 114·

Or. en

Τροπολογία 2
Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία (COM/2019/640 
final),

Or. en

Τροπολογία 3
Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια 
αντιπροσωπεύουν στην Ευρώπη σχεδόν 
το 40 % της κατανάλωσης ενέργειας, το 
36 % των εκπομπών CO2, το 50 % της 
κατανάλωσης πρώτων υλών, το 33 % των 
παραγόμενων αποβλήτων και το 33 % του 
χρησιμοποιούμενου (πόσιμου) νερού1α·
__________________
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1α 
https://ec.europa.eu/transparency/regexpe
rt/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeti
ngDoc&docid=35639

Or. en

Τροπολογία 4
Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ 
των πρώτων υλών της γης 
χρησιμοποιείται για κατασκευές, ότι το 
40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
χρησιμοποιείται κατά την ωφέλιμη 
διάρκεια ζωής των κτιρίων, ότι το 
ενσωματωμένο διοξείδιο του άνθρακα 
των προϊόντων δομικών κατασκευών 
αντιπροσωπεύει το 10 - 20 % του 
συνολικού ενσωματωμένου διοξειδίου του 
άνθρακα σε κτίρια στην ΕΕ1α·
__________________
1α Όπως στην «Κυκλική οικονομία στον 
κατασκευαστικό τομέα» που ενέκρινε το 
Συμβούλιο (Ανταγωνιστικότητα) κατά τη 
συνεδρίασή του του στις 28 Νοεμβρίου 
2019: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-14653-2019-INIT/el/pdf

Or. en

Τροπολογία 5
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του 
κανονισμού για τα δομικά προϊόντα (CPR) 
είναι να εξαλείψει τεχνικά κωλύματα στο 
εμπόριο δομικών προϊόντων, προκειμένου 
να ενισχυθεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους 
στην εσωτερική αγορά·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του 
κανονισμού για τα δομικά προϊόντα (CPR) 
είναι να εξαλείψει τεχνικά κωλύματα στο 
εμπόριο δομικών προϊόντων, προκειμένου 
να ενισχυθεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους 
στην εσωτερική αγορά, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι τα προϊόντα πληρούν τα 
πρότυπα ασφαλείας, ανεξάρτητα από τον 
τόπο παραγωγής τους στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ευρωπαϊκό σύστημα τεχνικών ρυθμίσεων 
και τυποποίησης αποτελεί αποδεδειγμένα 
κινητήρια δύναμη για την 
ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και 
την ασφάλεια των καταναλωτών στην 
Ευρώπη, καθιστώντας τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα παγκόσμιο σημείο αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 7
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
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ασφαλή προϊόντα αποτελούν βασικό 
στοιχείο για τη μείωση των ποσοστών 
ατυχημάτων, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
υψηλά στον κατασκευαστικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 8
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αργή 
έγκριση και η μη καταχώριση 
εναρμονισμένων προτύπων δημιουργούν 
προβλήματα αφού η διαδικασία έγκρισης 
δεν καταφέρνει να συμβαδίσει με τις 
εξελίξεις στον τομέα και δημιουργεί 
αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αργή 
έγκριση και η μη καταχώριση 
εναρμονισμένων προτύπων δημιουργούν 
προβλήματα αφού η διαδικασία έγκρισης 
δεν καταφέρνει να συμβαδίσει με τις 
εξελίξεις στον τομέα και δημιουργεί 
αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν σαφείς και ολοκληρωμένες 
απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον 
αφορά την ποιότητα των δομικών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 9
Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αργή 
έγκριση και η μη καταχώριση 
εναρμονισμένων προτύπων δημιουργούν 
προβλήματα αφού η διαδικασία έγκρισης 
δεν καταφέρνει να συμβαδίσει με τις 
εξελίξεις στον τομέα και δημιουργεί 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αργή 
έγκριση και η μη καταχώριση 
εναρμονισμένων προτύπων δημιουργούν 
προβλήματα αφού η διαδικασία έγκρισης 
δεν καταφέρνει να συμβαδίσει με τις 
εξελίξεις στον τομέα, δημιουργεί 
αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και 
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αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις· βλάπτει τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 10
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Claude Gruffat, Jens Gieseke, Maria Grapini, Angelika 
Niebler, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
σημερινά κενά στο περιεχόμενο των 
εναρμονισμένων προτύπων δεν αφήνουν 
τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη 
διαρθρωτική ασφάλεια, την υγεία και 
άλλα ζητήματα σχετικά με τις 
κατασκευές·

Or. en

Τροπολογία 11
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
συμμόρφωσης με τον CPR ισοδυναμεί με 
ποσοστό που κυμαίνεται από 0,6 % έως 1,1 
% του κύκλου εργασιών του 
κατασκευαστικού τομέα και επιβαρύνει 
κυρίως τους κατασκευαστές, κάτι που 
μπορεί να είναι πολύ επαχθές για τις 
ΜΜΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
συμμόρφωσης με τον CPR ισοδυναμεί με 
ποσοστό που κυμαίνεται από 0,6 % έως 1,1 
% του κύκλου εργασιών του 
κατασκευαστικού τομέα και επιβαρύνει 
κυρίως τους κατασκευαστές, κάτι που είναι 
πολύ επαχθές για τις ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 12
Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πτυχές 
ασφάλειας για τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
προτεραιότητα στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 13
Claude Gruffat, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο 114 της ΣΛΕΕ παρέχει νομική 
βάση για τον καθορισμό βασικών 
απαιτήσεων για τα προϊόντα που 
καλύπτει την περίπτωση των πτυχών 
ασφάλειας για τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούν εργαζόμενοι στην εργασία 
τους·

Or. en

Τροπολογία 14
Sandro Gozi, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την αξιολόγηση και την συνεχιζόμενη 
εξέταση του CPR από την Επιτροπή 
προκειμένου να αρθούν τα εναπομείναντα 
εμπόδια στην εσωτερική αγορά δομικών 
προϊόντων·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την αξιολόγηση και την συνεχιζόμενη 
εξέταση του CPR από την Επιτροπή 
προκειμένου να αρθούν τα εναπομείναντα 
εμπόδια στην εσωτερική αγορά δομικών 
προϊόντων, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τις εξελίξεις στην τεχνολογία και 
στην καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 15
Sandro Gozi, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι 
να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και 
να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα του 
αναθεωρημένου CPR με την υφιστάμενη 
νομοθεσία και οποιεσδήποτε μελλοντικές 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως η 
πρωτοβουλία για την πολιτική βιώσιμων 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 16
Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του CPR, ο οποίος διαφέρει 
από τις γενικές αρχές του νέου 
νομοθετικού πλαισίου (ΝΝΠ), κυρίως 

2. επισημαίνει τον περιορισμένο 
χαρακτήρα του CPR, ο οποίος σήμερα 
διαφέρει από τις γενικές αρχές του νέου 
νομοθετικού πλαισίου (ΝΝΠ), κυρίως 
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επειδή δεν εναρμονίζει συγκεκριμένες 
απαιτήσεις ή ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας 
για τα προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών, αλλά ορίζει μια κοινή 
τεχνική γλώσσα για τη μέτρηση των 
επιδόσεων των δομικών προϊόντων πέρα 
από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους·

επειδή δεν εναρμονίζει άμεσα 
συγκεκριμένες απαιτήσεις ή ελάχιστα 
επίπεδα ασφάλειας για τα προϊόντα του 
τομέα των δομικών κατασκευών, αλλά 
ορίζει μόνο μια κοινή τεχνική γλώσσα για 
τη μέτρηση των επιδόσεων των δομικών 
προϊόντων με τη βοήθεια εναρμονισμένων 
ευρωπαϊκών προτύπων πέρα από τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά τους που 
ορίζονται στις απαιτήσεις των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 17
Maria Grapini, Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του CPR, ο οποίος διαφέρει 
από τις γενικές αρχές του νέου 
νομοθετικού πλαισίου (ΝΝΠ), κυρίως 
επειδή δεν εναρμονίζει συγκεκριμένες 
απαιτήσεις ή ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας 
για τα προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών, αλλά ορίζει μια κοινή 
τεχνική γλώσσα για τη μέτρηση των 
επιδόσεων των δομικών προϊόντων πέρα 
από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους·

2. επισημαίνει τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του CPR, ο οποίος διαφέρει 
από τις γενικές αρχές του νέου 
νομοθετικού πλαισίου (ΝΝΠ), κυρίως 
επειδή δεν εναρμονίζει συγκεκριμένες 
απαιτήσεις ή ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας 
για τα προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών, διαταράσσοντας και 
κατακερματίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
την εσωτερική αγορά, αλλά ορίζει μια 
κοινή τεχνική γλώσσα για τη μέτρηση των 
επιδόσεων των δομικών προϊόντων πέρα 
από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους·

Or. en

Τροπολογία 18
Christian Doleschal, Sven Schulze, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion 
Walsmann, Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da 
Graça Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2



AM\1214945EL.docx 11/65 PE658.822v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του CPR, ο οποίος διαφέρει 
από τις γενικές αρχές του νέου 
νομοθετικού πλαισίου (ΝΝΠ), κυρίως 
επειδή δεν εναρμονίζει συγκεκριμένες 
απαιτήσεις ή ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας 
για τα προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών, αλλά ορίζει μια κοινή 
τεχνική γλώσσα για τη μέτρηση των 
επιδόσεων των δομικών προϊόντων πέρα 
από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους·

2. επισημαίνει τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του CPR, ο οποίος διαφέρει σε 
ορισμένους τομείς από τις γενικές αρχές 
του νέου νομοθετικού πλαισίου (ΝΝΠ), 
κυρίως επειδή δεν εναρμονίζει 
συγκεκριμένες απαιτήσεις ή ελάχιστα 
επίπεδα ασφάλειας για τα προϊόντα του 
τομέα των δομικών κατασκευών, αλλά 
ορίζει μια κοινή τεχνική γλώσσα για την 
αξιολόγηση των επιδόσεων των δομικών 
προϊόντων πέρα από τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά τους·

Or. en

Τροπολογία 19
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, 
Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκτιμά ότι η κοινή τεχνική γλώσσα 
πρέπει να είναι η ίδια για όλα τα δομικά 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 20
Claude Gruffat, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι ο CPR διασφαλίζει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δομικών 
προϊόντων εντός της Ένωσης, ενώ τα 
κράτη μέλη διατηρούν τον έλεγχο των 

3. τονίζει ότι ο σημερινός CPR 
διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δομικών προϊόντων εντός της Ένωσης, ενώ 
τα κράτη μέλη διατηρούν τον έλεγχο των 
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κανόνων για τα δομικά έργα· επισημαίνει 
ότι οι οικοδομικοί κανονισμοί που 
θεσπίζονται σε επίπεδο κρατών μελών 
επηρεάζονται γενικά από τις επιδόσεις των 
δομικών προϊόντων που ενσωματώνονται 
στα έργα·

κανόνων για τα δομικά έργα· επισημαίνει 
ότι οι οικοδομικοί κανονισμοί που 
θεσπίζονται σε επίπεδο κρατών μελών 
επηρεάζονται από τις επιδόσεις των 
δομικών προϊόντων, ενώ η έλλειψη σε 
επίπεδο ΕΕ απαιτήσεων ως προς τις 
επιδόσεις των προϊόντων και την 
ενημέρωση καθιστά ασθενέστερη την 
ενιαία αγορά για δομικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 21
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει την ανησυχία του διότι η 
προβληματική και ελλιπής εφαρμογή του 
CPR σε ορισμένα κράτη μέλη έχει γίνει 
αιτία να επικρατεί σοβαρή ανασφάλεια 
δικαίου και αβεβαιότητα μεταξύ 
κατασκευαστών, εργολάβων, πολεοδόμων 
και αρχιτεκτόνων· παροτρύνει την 
Επιτροπή να αναζητήσει χωρίς 
χρονοτριβή μη γραφειοκρατικές, 
ρεαλιστικές λύσεις, σε αγαστή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
ξεπεραστούν τούτες οι ανεπιθύμητες και 
αρνητικές επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό 
κατασκευαστικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 22
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι η κοινή τεχνική 
γλώσσα που θεσπίζει ο CPR ορίζεται από 
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
από ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης 
(EAD) για εκείνα τα προϊόντα που δεν 
καλύπτονται ή καλύπτονται μερικώς από 
εναρμονισμένα πρότυπα· αναγνωρίζει ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) 
είναι οι αρμόδιοι οργανισμοί για την 
κατάρτιση εναρμονισμένων προτύπων, 
ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικής 
Αξιολόγησης (ΕΟΤΑ) και οι οργανισμοί 
τεχνικής αξιολόγησης (TAB) είναι 
αρμόδιοι για την κατάρτιση των EAD·

Or. en

Τροπολογία 23
Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με 
άλλες νομοθετικές πράξεις του ΝΝΠ, η 
χρήση εναρμονισμένων προτύπων στο 
πλαίσιο του CPR είναι υποχρεωτική, κάτι 
που προϋποθέτει αποτελεσματικό 
σύστημα έγκρισης που ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες του κλάδου, συμβαδίζει με 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και εξασφαλίζει 
νομική σαφήνεια·

5. επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με 
άλλες νομοθετικές πράξεις του ΝΝΠ, η 
χρήση εναρμονισμένων προτύπων στο 
πλαίσιο του σημερινού CPR είναι 
υποχρεωτική, κάτι που κατά τα φαινόμενα 
δεν κατορθώνει να καλύπτει 
αποτελεσματικά τις ανάγκες του κλάδου 
ή, μεταξύ άλλων, να συμβαδίζει με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και να εξασφαλίζει 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις 
απαιτήσεις των κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 24
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με 
άλλες νομοθετικές πράξεις του ΝΝΠ, η 
χρήση εναρμονισμένων προτύπων στο 
πλαίσιο του CPR είναι υποχρεωτική, κάτι 
που προϋποθέτει αποτελεσματικό σύστημα 
έγκρισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του κλάδου, συμβαδίζει με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και εξασφαλίζει 
νομική σαφήνεια·

5. επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με 
άλλες νομοθετικές πράξεις του ΝΝΠ, η 
χρήση εναρμονισμένων προτύπων στο 
πλαίσιο του CPR είναι υποχρεωτική, κάτι 
που προϋποθέτει αποτελεσματικό σύστημα 
έγκρισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του κλάδου, συμβαδίζει με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, εξασφαλίζει νομική 
σαφήνεια και καλύπτει τις ρυθμιστικές 
ανάγκες των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 25
Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με 
άλλες νομοθετικές πράξεις του ΝΝΠ, η 
χρήση εναρμονισμένων προτύπων στο 
πλαίσιο του CPR είναι υποχρεωτική, κάτι 
που προϋποθέτει αποτελεσματικό σύστημα 
έγκρισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του κλάδου, συμβαδίζει με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και εξασφαλίζει 
νομική σαφήνεια·

5. επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με 
άλλες νομοθετικές πράξεις του ΝΝΠ, η 
χρήση εναρμονισμένων προτύπων στο 
πλαίσιο του CPR είναι υποχρεωτική, κάτι 
που προϋποθέτει αποτελεσματικό σύστημα 
έγκρισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του κλάδου, ανοίγει δρόμο για την 
καινοτομία, συμβαδίζει με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και εξασφαλίζει 
νομική σαφήνεια·

Or. en
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Τροπολογία 26
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με 
άλλες νομοθετικές πράξεις του ΝΝΠ, η 
χρήση εναρμονισμένων προτύπων στο 
πλαίσιο του CPR είναι υποχρεωτική, κάτι 
που προϋποθέτει αποτελεσματικό σύστημα 
έγκρισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του κλάδου, συμβαδίζει με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και εξασφαλίζει 
νομική σαφήνεια·

5. επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με 
άλλες νομοθετικές πράξεις του ΝΝΠ, η 
χρήση εναρμονισμένων προτύπων στο 
πλαίσιο του CPR είναι υποχρεωτική, κάτι 
που προϋποθέτει αποτελεσματικό σύστημα 
έγκρισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του κλάδου, συμβαδίζει με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και εξασφαλίζει 
νομική σαφήνεια και ίσους κανόνες 
ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 27
Maria Grapini, Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι τα προϊόντα του τομέα 
των δομικών κατασκευών και ο σκοπός 
των κοινών τεχνικών προδιαγραφών 
πρέπει να περιγράφονται ρητά·

Or. en

Τροπολογία 28
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι 
από τα 444 υφιστάμενα εναρμονισμένα 
πρότυπα για τα προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών, μόνο 12 εκδόθηκαν 
μετά την έγκριση του CPR· πιστεύει ότι ο 
χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη 
και την καταχώριση προτύπων και ο 
φόρτος της αναθεώρησης και της 
επικαιροποίησης των υφιστάμενων 
προτύπων (κεκτημένο CPR) 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
σημαντικότερων προβλημάτων που 
συνδέονται με την εφαρμογή του CPR·

6. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι 
από τα 444 υφιστάμενα εναρμονισμένα 
πρότυπα για τα προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών, μόνο 12 εκδόθηκαν 
μετά την έγκριση του CPR· πιστεύει ότι ο 
χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη 
και την καταχώριση προτύπων, ο φόρτος 
της αναθεώρησης και της επικαιροποίησης 
των υφιστάμενων προτύπων (κεκτημένο 
CPR) και η απουσία σαφών και 
ρεαλιστικών κατευθυντηρίων γραμμών 
από την Επιτροπή συγκαταλέγονται 
μεταξύ των σημαντικότερων προβλημάτων 
που συνδέονται με την εφαρμογή του CPR·

Or. en

Τροπολογία 29
Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι 
από τα 444 υφιστάμενα εναρμονισμένα 
πρότυπα για τα προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών, μόνο 12 εκδόθηκαν 
μετά την έγκριση του CPR· πιστεύει ότι ο 
χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη 
και την καταχώριση προτύπων και ο 
φόρτος της αναθεώρησης και της 
επικαιροποίησης των υφιστάμενων 
προτύπων (κεκτημένο CPR) 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
σημαντικότερων προβλημάτων που 
συνδέονται με την εφαρμογή του CPR·

6. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι 
από τα 444 υφιστάμενα εναρμονισμένα 
πρότυπα για τα προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών, μόνο 12 νέα έχουν 
εκδοθεί μετά την έγκριση του CPR· 
πιστεύει ότι ο χρόνος που απαιτείται για 
την ανάπτυξη και την καταχώριση 
προτύπων και ο φόρτος της αναθεώρησης 
και της επικαιροποίησης των υφιστάμενων 
προτύπων (κεκτημένο CPR) 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
σημαντικότερων προβλημάτων που 
συνδέονται με την εφαρμογή του CPR·

Or. en
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Τροπολογία 30
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει την ανησυχία του διότι 
πολλά πρότυπα δεν καλύπτουν όλα τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
ασφάλειας προϊόντος που είναι 
απαραίτητες για τη χρήση τους σε έργα· 
τονίζει ότι είναι επειγόντως ανάγκη να 
τροποποιηθούν τα ελλιπή πρότυπα κατά 
τρόπο ώστε να μπορούν όλα τα προϊόντα 
του τομέα των δομικών κατασκευών να 
χρησιμοποιούνται χωρίς επιπλέον 
προφυλάξεις·

Or. en

Τροπολογία 31
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Claude Gruffat, Jens Gieseke, Maria Grapini, Angelika 
Niebler, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει την ανησυχία του διότι 
αρκετά πρότυπα δεν καλύπτουν πλήρως 
όλες τις απαιτήσεις προϊόντος που είναι 
απαραίτητες για τη χρήση τους σε έργα· 
τονίζει ότι είναι επειγόντως ανάγκη να 
αναθεωρηθούν τα πρότυπα που είναι 
ελλιπή κατά τρόπο ώστε να μπορούν όλα 
τα προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών να χρησιμοποιηθούν χωρίς 
επιπλέον μέτρα προφύλαξης·

Or. en
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Τροπολογία 32
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Andreas Schwab, Edina 
Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
βρει μια γρήγορη και βιώσιμη λύση για να 
βελτιωθούν οι διαδικασίες τυποποίησης 
και για να εξαλειφθεί ο συσσωρευθείς 
όγκος των μη καταχωρισμένων προτύπων· 
τάσσεται επ’ αυτού υπέρ ενός συνδυασμού 
βραχυπρόθεσμων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της συσσώρευσης και 
μακροπρόθεσμων μέτρων για τη βελτίωση 
της διαδικασίας καθορισμού της κοινής 
τεχνικής γλώσσας·

7. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
βρει μια γρήγορη και βιώσιμη λύση για να 
βελτιωθούν οι διαδικασίες τυποποίησης 
και για να εξαλειφθεί ο συσσωρευθείς 
όγκος των μη καταχωρισμένων προτύπων· 
τάσσεται επ’ αυτού υπέρ ενός συνδυασμού 
βραχυπρόθεσμων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της συσσώρευσης αλλά και 
των ρυθμιστικών κενών και 
μακροπρόθεσμων μέτρων για τη βελτίωση 
της διαδικασίας καθορισμού της κοινής 
τεχνικής γλώσσας και, κατά προτίμηση, 
ολοκληρωμένων προτύπων· ζητεί να 
θεωρούνται τα υφιστάμενα 
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα 
τμήμα βραχυπρόθεσμων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 33
Christel Schaldemose, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
του ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης 
ως αρμόδιου φορέα για την ανάπτυξη 
εναρμονισμένων προτύπων· επισημαίνει 
πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ο 
βασικός ρόλος των οργανισμών 
τυποποίησης στην εξασφάλιση 
εναρμονισμένων προτύπων τελευταίας 
τεχνολογίας που αντικατοπτρίζουν την 
τρέχουσα καινοτομία και τις πλέον 
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αποτελεσματικές πρακτικές στον κλάδο· 
προς τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή της 
βιομηχανίας και άλλων σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
η χρησιμότητα των νέων προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 34
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι προβλήματα 
τυποποίησης θα χρειαστεί να 
αντιμετωπιστούν σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προετοιμασίας· ζητεί 
διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα από όλους 
τους εμπλεκόμενους· τονίζει ότι χρειάζεται 
να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των 
εντολών που εκδίδει η Επιτροπή και ότι 
απαιτούνται σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές για τους οργανισμούς 
τυποποίησης· προτείνει να καθοριστούν 
σαφώς καθορισμένα χρονικά πλαίσια για 
να αξιολογήσει η Επιτροπή τα 
καταρτισθέντα πρότυπα και σαφείς 
προθεσμίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε 
περαιτέρω αναθεώρηση εάν διαπιστωθεί 
μη συμμόρφωση με την εντολή ή με τον 
CPR· θεωρεί σημαντικό έναν ακριβέστερο 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
προτύπων προκειμένου να είναι σαφείς οι 
οδηγίες βάσει των οποίων δηλώνουν οι 
κατασκευαστές ότι τα προϊόντα τους 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής·

8. επισημαίνει ότι προβλήματα 
τυποποίησης θα χρειαστεί να 
αντιμετωπιστούν σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προετοιμασίας· ζητεί 
διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα από όλους 
τους εμπλεκόμενους· τονίζει ότι χρειάζεται 
να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των 
εντολών που εκδίδει η Επιτροπή και ότι 
απαιτείται σαφής καθοδήγηση για τους 
οργανισμούς τυποποίησης· παροτρύνει 
περαιτέρω την Επιτροπή να αναπτύξει 
ολοκληρωμένες και οριζόντιες 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
οργανισμούς τυποποίησης, οι οποίες θα 
περιγράφουν τη δομή και τις απαιτήσεις 
κάθε προτύπου· προτείνει να καθοριστούν 
σαφώς καθορισμένα χρονικά πλαίσια για 
να αξιολογήσει η Επιτροπή τα 
καταρτισθέντα πρότυπα και σαφείς 
προθεσμίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε 
περαιτέρω αναθεώρηση εάν διαπιστωθεί 
μη συμμόρφωση με την εντολή ή με τον 
CPR· θεωρεί σημαντικό έναν ακριβέστερο 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
προτύπων προκειμένου να είναι σαφείς οι 
οδηγίες βάσει των οποίων δηλώνουν οι 
κατασκευαστές ότι τα προϊόντα τους 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής· καλεί την 
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Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο είναι 
πρακτικά εφικτή η διαίρεση των 
προτύπων σε υποχρεωτικά πρότυπα που 
καλύπτουν τις ρυθμιστικές ανάγκες των 
κρατών μελών και σε προαιρετικά 
πρότυπα διεπόμενα από την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 35
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι προβλήματα 
τυποποίησης θα χρειαστεί να 
αντιμετωπιστούν σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προετοιμασίας· ζητεί 
διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα από όλους 
τους εμπλεκόμενους· τονίζει ότι 
χρειάζεται να διασφαλιστεί η υψηλή 
ποιότητα των εντολών που εκδίδει η 
Επιτροπή και ότι απαιτούνται σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
οργανισμούς τυποποίησης· προτείνει να 
καθοριστούν σαφώς καθορισμένα χρονικά 
πλαίσια για να αξιολογήσει η Επιτροπή τα 
καταρτισθέντα πρότυπα και σαφείς 
προθεσμίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε 
περαιτέρω αναθεώρηση εάν διαπιστωθεί 
μη συμμόρφωση με την εντολή ή με τον 
CPR· θεωρεί σημαντικό έναν ακριβέστερο 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
προτύπων προκειμένου να είναι σαφείς οι 
οδηγίες βάσει των οποίων δηλώνουν οι 
κατασκευαστές ότι τα προϊόντα τους 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής·

8. επισημαίνει ότι προβλήματα που 
ανακύπτουν κατά τη διαμόρφωση 
εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών 
θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας προετοιμασίας· 
ζητεί από την Επιτροπή να διαβουλευθεί 
εκ του σύνεγγυς με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη σε αυτή την προπαρασκευαστική 
φάση και τονίζει πόση σημασία έχουν η 
διαφάνεια και το ανοικτό πνεύμα όλων 
των εμπλεκόμενων προκειμένου να 
εξευρεθούν εφαρμόσιμες λύσεις· τονίζει 
ότι χρειάζεται πλήρης συμμετοχή των 
κρατών μελών για να διασφαλιστεί η 
υψηλή ποιότητα των εναρμονισμένων 
τεχνικών προδιαγραφών που εκδίδει η 
Επιτροπή και ότι απαιτούνται σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
οργανισμούς τυποποίησης· προτείνει να 
καθοριστούν σαφώς καθορισμένα χρονικά 
πλαίσια για να αξιολογήσει η Επιτροπή τα 
καταρτισθέντα πρότυπα και σαφείς 
προθεσμίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε 
περαιτέρω αναθεώρηση εάν διαπιστωθεί 
μη συμμόρφωση με αίτημα τυποποίησης 
ή με τον CPR· θεωρεί σημαντικό έναν 
ακριβέστερο προσδιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής των εναρμονισμένων τεχνικών 
προδιαγραφών προκειμένου να είναι 
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σαφείς οι οδηγίες βάσει των οποίων 
δηλώνουν οι κατασκευαστές ότι τα 
προϊόντα τους εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 36
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι προβλήματα 
τυποποίησης θα χρειαστεί να 
αντιμετωπιστούν σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προετοιμασίας· ζητεί 
διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα από όλους 
τους εμπλεκόμενους· τονίζει ότι χρειάζεται 
να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των 
εντολών που εκδίδει η Επιτροπή και ότι 
απαιτούνται σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές για τους οργανισμούς 
τυποποίησης· προτείνει να καθοριστούν 
σαφώς καθορισμένα χρονικά πλαίσια για 
να αξιολογήσει η Επιτροπή τα 
καταρτισθέντα πρότυπα και σαφείς 
προθεσμίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε 
περαιτέρω αναθεώρηση εάν διαπιστωθεί 
μη συμμόρφωση με την εντολή ή με τον 
CPR· θεωρεί σημαντικό έναν ακριβέστερο 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
προτύπων προκειμένου να είναι σαφείς οι 
οδηγίες βάσει των οποίων δηλώνουν οι 
κατασκευαστές ότι τα προϊόντα τους 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής·

8. επισημαίνει ότι προβλήματα 
τυποποίησης θα χρειαστεί να 
αντιμετωπιστούν σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προετοιμασίας, με ισόρροπη 
εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
οργανώσεων καταναλωτών, οργανώσεων 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, 
περιβαλλοντικών ομάδων και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων· ζητεί 
διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα από όλους 
τους εμπλεκόμενους· τονίζει ότι χρειάζεται 
να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των 
εντολών που εκδίδει η Επιτροπή και ότι 
απαιτούνται σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές για τους οργανισμούς 
τυποποίησης· προτείνει να καθοριστούν 
σαφώς καθορισμένα χρονικά πλαίσια για 
να αξιολογήσει η Επιτροπή τα 
καταρτισθέντα πρότυπα και σαφείς 
προθεσμίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε 
περαιτέρω αναθεώρηση εάν διαπιστωθεί 
μη συμμόρφωση με την εντολή ή με τον 
CPR· θεωρεί σημαντικό έναν ακριβέστερο 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
προτύπων προκειμένου να είναι σαφείς οι 
οδηγίες βάσει των οποίων δηλώνουν οι 
κατασκευαστές ότι τα προϊόντα τους 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής·
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Τροπολογία 37
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι προβλήματα 
τυποποίησης θα χρειαστεί να 
αντιμετωπιστούν σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προετοιμασίας· ζητεί 
διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα από όλους 
τους εμπλεκόμενους· τονίζει ότι χρειάζεται 
να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των 
εντολών που εκδίδει η Επιτροπή και ότι 
απαιτούνται σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές για τους οργανισμούς 
τυποποίησης· προτείνει να καθοριστούν 
σαφώς καθορισμένα χρονικά πλαίσια για 
να αξιολογήσει η Επιτροπή τα 
καταρτισθέντα πρότυπα και σαφείς 
προθεσμίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε 
περαιτέρω αναθεώρηση εάν διαπιστωθεί 
μη συμμόρφωση με την εντολή ή με τον 
CPR· θεωρεί σημαντικό έναν ακριβέστερο 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
προτύπων προκειμένου να είναι σαφείς οι 
οδηγίες βάσει των οποίων δηλώνουν οι 
κατασκευαστές ότι τα προϊόντα τους 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής·

8. επισημαίνει ότι προβλήματα 
τυποποίησης θα χρειαστεί να 
αντιμετωπιστούν σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προετοιμασίας· ζητεί 
διαφάνεια, σαφήνεια και ανοικτό πνεύμα 
από όλους τους εμπλεκόμενους· τονίζει ότι 
χρειάζεται να διασφαλιστεί η υψηλή 
ποιότητα των εντολών που εκδίδει η 
Επιτροπή και ότι απαιτούνται σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
οργανισμούς τυποποίησης· προτείνει να 
καθοριστούν σαφώς καθορισμένα χρονικά 
πλαίσια για την Επιτροπή και να αυξηθεί 
το ανθρώπινο δυναμικό στις οικείες 
υπηρεσίες προκειμένου να αξιολογηθούν 
αποτελεσματικά τα καταρτισθέντα 
πρότυπα και σαφείς προθεσμίες για όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να είναι δυνατή 
οποιαδήποτε περαιτέρω αναθεώρηση εάν 
διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με την 
εντολή ή με τον CPR· θεωρεί σημαντικό 
έναν ακριβέστερο προσδιορισμό του 
πεδίου εφαρμογής των προτύπων 
προκειμένου να είναι σαφείς οι οδηγίες 
βάσει των οποίων δηλώνουν οι 
κατασκευαστές ότι τα προϊόντα τους 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 38
Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι προβλήματα 
τυποποίησης θα χρειαστεί να 
αντιμετωπιστούν σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προετοιμασίας· ζητεί 
διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα από όλους 
τους εμπλεκόμενους· τονίζει ότι χρειάζεται 
να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των 
εντολών που εκδίδει η Επιτροπή και ότι 
απαιτούνται σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές για τους οργανισμούς 
τυποποίησης· προτείνει να καθοριστούν 
σαφώς καθορισμένα χρονικά πλαίσια για 
να αξιολογήσει η Επιτροπή τα 
καταρτισθέντα πρότυπα και σαφείς 
προθεσμίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε 
περαιτέρω αναθεώρηση εάν διαπιστωθεί 
μη συμμόρφωση με την εντολή ή με τον 
CPR· θεωρεί σημαντικό έναν ακριβέστερο 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
προτύπων προκειμένου να είναι σαφείς οι 
οδηγίες βάσει των οποίων δηλώνουν οι 
κατασκευαστές ότι τα προϊόντα τους 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής·

8. επισημαίνει ότι προβλήματα 
τυποποίησης θα χρειαστεί να 
αντιμετωπιστούν σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προετοιμασίας· ζητεί 
διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα από όλους 
τους εμπλεκόμενους· τονίζει ότι χρειάζεται 
να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των 
αιτημάτων τυποποίησης που εκδίδει η 
Επιτροπή και ότι απαιτούνται σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
οργανισμούς τυποποίησης· προτείνει να 
γίνονται πλήρως σεβαστά τα καθορισμένα 
χρονικά πλαίσια για να αξιολογήσει η 
Επιτροπή τα καταρτισθέντα πρότυπα και 
σαφείς προθεσμίες για όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να είναι δυνατή 
οποιαδήποτε περαιτέρω αναθεώρηση εάν 
διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με αίτημα 
τυποποίησης ή με τον CPR· θεωρεί 
σημαντικό έναν ακριβέστερο 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
προτύπων προκειμένου να είναι σαφείς οι 
οδηγίες βάσει των οποίων δηλώνουν οι 
κατασκευαστές ότι τα προϊόντα τους 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 39
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι προβλήματα 
τυποποίησης θα χρειαστεί να 
αντιμετωπιστούν σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προετοιμασίας· ζητεί 
διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα από όλους 
τους εμπλεκόμενους· τονίζει ότι χρειάζεται 

8. επισημαίνει ότι προβλήματα 
τυποποίησης θα χρειαστεί να 
αντιμετωπιστούν σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προετοιμασίας· ζητεί 
διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα από όλους 
τους εμπλεκόμενους· τονίζει ότι χρειάζεται 
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να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των 
εντολών που εκδίδει η Επιτροπή και ότι 
απαιτούνται σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές για τους οργανισμούς 
τυποποίησης· προτείνει να καθοριστούν 
σαφώς καθορισμένα χρονικά πλαίσια για 
να αξιολογήσει η Επιτροπή τα 
καταρτισθέντα πρότυπα και σαφείς 
προθεσμίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε 
περαιτέρω αναθεώρηση εάν διαπιστωθεί 
μη συμμόρφωση με την εντολή ή με τον 
CPR· θεωρεί σημαντικό έναν ακριβέστερο 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
προτύπων προκειμένου να είναι σαφείς οι 
οδηγίες βάσει των οποίων δηλώνουν οι 
κατασκευαστές ότι τα προϊόντα τους 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής·

να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των 
εντολών που εκδίδει η Επιτροπή και ότι 
απαιτούνται σαφείς και ρεαλιστικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
οργανισμούς τυποποίησης· προτείνει να 
καθοριστούν σαφώς καθορισμένα χρονικά 
πλαίσια για να αξιολογήσει η Επιτροπή τα 
καταρτισθέντα πρότυπα και σαφείς 
προθεσμίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε 
περαιτέρω αναθεώρηση εάν διαπιστωθεί 
μη συμμόρφωση με την εντολή ή με τον 
CPR· θεωρεί σημαντικό έναν ακριβέστερο 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
προτύπων προκειμένου να είναι σαφείς οι 
οδηγίες βάσει των οποίων δηλώνουν οι 
κατασκευαστές ότι τα προϊόντα τους 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 40
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι, αφού τα πρότυπα 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και 
θεωρούνται μέρος της νομοθεσίας της 
Ένωσης, τα κείμενα των εκδοθέντων 
εναρμονισμένων προτύπων πρέπει να είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της 
Ένωσης· επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλίζεται υψηλής ποιότητας 
μετάφραση και να συμμετέχουν εθνικοί 
φορείς τυποποίησης στη διαδικασία 
μετάφρασης· ζητεί από την Επιτροπή να 
στηρίξει περαιτέρω και να απλουστεύσει 
τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για τη 
μετάφραση των εναρμονισμένων 
προτύπων·

9. πιστεύει ότι, αφού τα πρότυπα 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα εντός του 
πλαισίου του CPR και θεωρούνται μέρος 
της νομοθεσίας της Ένωσης, τα κείμενα 
των εκδοθέντων εναρμονισμένων 
προτύπων πρέπει να είναι διαθέσιμα σε 
όλες τις γλώσσες της Ένωσης· επισημαίνει 
την ανάγκη να διασφαλίζεται υψηλής 
ποιότητας μετάφραση και να συμμετέχουν 
εθνικοί φορείς τυποποίησης στη 
διαδικασία μετάφρασης· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω και να 
απλουστεύσει τις χρηματοδοτικές 
ρυθμίσεις για τη μετάφραση των 
εναρμονισμένων προτύπων·
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Τροπολογία 41
Claude Gruffat, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι, αφού τα πρότυπα 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και 
θεωρούνται μέρος της νομοθεσίας της 
Ένωσης, τα κείμενα των εκδοθέντων 
εναρμονισμένων προτύπων πρέπει να είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της 
Ένωσης· επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλίζεται υψηλής ποιότητας 
μετάφραση και να συμμετέχουν εθνικοί 
φορείς τυποποίησης στη διαδικασία 
μετάφρασης· ζητεί από την Επιτροπή να 
στηρίξει περαιτέρω και να απλουστεύσει 
τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για τη 
μετάφραση των εναρμονισμένων 
προτύπων·

9. πιστεύει ότι, αφού τα πρότυπα 
έχουν σήμερα υποχρεωτικό χαρακτήρα και 
θεωρούνται μέρος της νομοθεσίας της 
Ένωσης, τα κείμενα των εκδοθέντων 
εναρμονισμένων προτύπων πρέπει να είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της 
Ένωσης· επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλίζεται ανοικτή πρόσβαση, υψηλής 
ποιότητας μετάφραση και να συμμετέχουν 
εθνικοί φορείς τυποποίησης στη 
διαδικασία μετάφρασης· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω και να 
απλουστεύσει τις χρηματοδοτικές 
ρυθμίσεις για τη μετάφραση των 
εναρμονισμένων προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 42
Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι, αφού τα πρότυπα 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και 
θεωρούνται μέρος της νομοθεσίας της 
Ένωσης, τα κείμενα των εκδοθέντων 
εναρμονισμένων προτύπων πρέπει να είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της 
Ένωσης· επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλίζεται υψηλής ποιότητας 
μετάφραση και να συμμετέχουν εθνικοί 

9. πιστεύει ότι, αφού τα πρότυπα 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και 
θεωρούνται μέρος της νομοθεσίας της 
Ένωσης, τα κείμενα των εκδοθέντων 
εναρμονισμένων προτύπων πρέπει να είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της 
Ένωσης· επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλίζεται υψηλής ποιότητας 
μετάφραση και να ενισχυθεί η συμμετοχή 
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φορείς τυποποίησης στη διαδικασία 
μετάφρασης· ζητεί από την Επιτροπή να 
στηρίξει περαιτέρω και να απλουστεύσει 
τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για τη 
μετάφραση των εναρμονισμένων 
προτύπων·

των εθνικών φορέων τυποποίησης στη 
διαδικασία μετάφρασης· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω και να 
απλουστεύσει τις χρηματοδοτικές 
ρυθμίσεις για τη μετάφραση των 
εναρμονισμένων προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 43
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι, αφού τα πρότυπα 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και 
θεωρούνται μέρος της νομοθεσίας της 
Ένωσης, τα κείμενα των εκδοθέντων 
εναρμονισμένων προτύπων πρέπει να είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της 
Ένωσης· επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλίζεται υψηλής ποιότητας 
μετάφραση και να συμμετέχουν εθνικοί 
φορείς τυποποίησης στη διαδικασία 
μετάφρασης· ζητεί από την Επιτροπή να 
στηρίξει περαιτέρω και να απλουστεύσει 
τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για τη 
μετάφραση των εναρμονισμένων 
προτύπων·

9. πιστεύει ότι, αφού τα πρότυπα 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και 
θεωρούνται μέρος της νομοθεσίας της 
Ένωσης, τα κείμενα των εκδοθέντων 
εναρμονισμένων προτύπων πρέπει να είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της 
Ένωσης· επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλίζεται υψηλής ποιότητας 
μετάφραση και να συμμετέχουν εθνικοί 
φορείς τυποποίησης στη διαδικασία 
μετάφρασης· ζητεί από την Επιτροπή να 
στηρίξει περαιτέρω και να απλουστεύσει 
τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για τη 
μετάφραση των εναρμονισμένων 
προτύπων· τονίζει ότι μια κοινή 
εναρμονισμένη τεχνική γλώσσα μπορεί να 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του 
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τους ευρωπαϊκούς 
οικονομικούς φορείς·

Or. en

Τροπολογία 44
Claude Gruffat
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. παρατηρεί ότι τα εναρμονισμένα 
πρότυπα που απαιτούνται ως μέρος του 
δικαίου της ΕΕ για τη συμμόρφωση με 
τον CPR είναι επί του παρόντος 
προσβάσιμα μόνο εάν αγοραστούν1α·
__________________
1α Παράδειγμα οδηγιών για την 
παρασκευή τσιμέντου: 
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?
pid=000000000030391002

Or. en

Τροπολογία 45
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ανησυχητικό το ότι, αν και 
προβλέφθηκε στον CPR εναλλακτική οδός 
για προϊόντα που δεν καλύπτονται ή 
καλύπτονται μερικώς από εναρμονισμένα 
πρότυπα ούτως ώστε να μπορούν να 
μπουν στην αγορά καινοτόμα προϊόντα, η 
συντριπτική πλειονότητα των EAD δεν 
αφορά καινοτόμα προϊόντα·

10. θεωρεί ανησυχητικό το ότι, αν και 
προβλέφθηκε στον CPR εναλλακτική οδός 
για προϊόντα που δεν καλύπτονται ή 
καλύπτονται μερικώς από εναρμονισμένα 
πρότυπα και για να μπορούν να μπουν 
στην αγορά καινοτόμα προϊόντα, η 
συντριπτική πλειονότητα των EAD δεν 
αφορά καινοτόμα προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 46
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει συνεπώς ότι οι επί του 
παρόντος ανεπαρκείς επιδόσεις του 
συστήματος τυποποίησης γίνονται αιτία να 
χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο η 
οδός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΟΤΑ) ως 
εναλλακτικός τρόπος τυποποίησης·

11. πιστεύει συνεπώς ότι οι επί του 
παρόντος ανεπαρκείς επιδόσεις του 
συστήματος τυποποίησης είναι μία από τις 
αιτίες για να χρησιμοποιείται ολοένα και 
περισσότερο η οδός του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης 
(ΕΟΤΑ) ως εναλλακτικός τρόπος 
τυποποίησης·

Or. en

Τροπολογία 47
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι τα σημεία επαφής 
για τα δομικά προϊόντα λειτουργούν σε 
όλα τα κράτη μέλη και έχουν αναλάβει 
καίριο ρόλο στην ενημέρωση των 
οικονομικών φορέων σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού· εκφράζει τη 
λύπη του διότι, το 2018, μόνο το 57 % 
των ενδιαφερόμενων μερών γνώριζαν την 
ύπαρξή τους· προτείνει συνεπώς να 
καταβληθούν προσπάθειες για αυξημένη 
ευαισθητοποίηση ως προς την ύπαρξη 
τέτοιων σημείων επαφής σε κάθε κράτος 
μέλος·

Or. en

Τροπολογία 48
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει ότι η τρέχουσα διαδικασία 
για την ανάπτυξη EAD πρέπει να 
ανταποκρίνεται στον στόχο των 
κατασκευαστών για την όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορη διάθεση καινοτόμων 
προϊόντων στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 49
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή 
τεχνική αξιολόγηση (ΕΤΑ) μπορεί να 
είναι χρήσιμη ως εναλλακτική διαδικασία 
στο σύστημα τυποποίησης και ότι θα 
πρέπει να διατηρηθεί κατά τρόπο που να 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και τη συμμετοχή των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 50
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. υπογραμμίζει ότι μια κοινή 
τεχνική γλώσσα είναι καίριας σημασίας 
για την προώθηση μιας κυκλικής 
οικονομίας, καθώς επιτρέπει στους 
κατασκευαστές να παρουσιάζουν τις 
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επιδόσεις των προϊόντων τους με κοινό 
τρόπο· επιπλέον, θεωρεί ότι θα πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πρότυπα 
που μπορούν να συμβάλουν στην 
προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 51
Sandro Gozi, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ανησυχητικό το ότι, αφού η 
σήμανση CE στο πλαίσιο του CPR 
αναφέρεται μόνο στις επιδόσεις του 
προϊόντος και όχι στη συμμόρφωση με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα προϊόντα, 
αυτή η απόκλιση προσέγγισης σε σχέση με 
άλλες νομοθετικές πράξεις του ΝΝΠ 
μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ως προς 
τη σήμανση CE και να μειώσει την αξία 
της· επισημαίνει επ’ αυτού τις 
αλληλοεπικαλύψεις στις πληροφορίες που 
απαιτούνται από τη σήμανση CE και από 
τη δήλωση επιδόσεων (DoP)· πιστεύει ότι 
αυτή η αλληλοεπικάλυψη δημιουργεί 
πρόσθετες και περιττές διοικητικές και 
οικονομικές επιβαρύνσεις για τις 
επιχειρήσεις·

13. θεωρεί ανησυχητικό το ότι, αφού η 
σήμανση CE στο πλαίσιο του CPR 
αναφέρεται μόνο στις επιδόσεις του 
προϊόντος και όχι στη συμμόρφωση με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα προϊόντα, 
αυτή η απόκλιση προσέγγισης σε σχέση με 
άλλες νομοθετικές πράξεις του ΝΝΠ 
μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ως προς 
τη σήμανση CE και να μειώσει την αξία 
της· επισημαίνει επ’ αυτού τις 
αλληλοεπικαλύψεις στις πληροφορίες που 
απαιτούνται από τη σήμανση CE και από 
τη δήλωση επιδόσεων (DoP)· πιστεύει ότι 
αυτή η αλληλοεπικάλυψη δημιουργεί 
πρόσθετες και περιττές διοικητικές και 
οικονομικές επιβαρύνσεις για τις 
επιχειρήσεις και θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί και με την ενισχυμένη 
χρήση ψηφιακών λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 52
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. παρατηρεί ότι η σήμανση CE 
επιτρέπει σε προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών που κυκλοφορούν 
νόμιμα στην αγορά ενός κράτους μέλους 
να κυκλοφορούν στο έδαφος 
οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η σήμανση CE 
στο πλαίσιο του CPR διαφέρει από άλλες 
νομοθετικές πράξεις του ΝΝΠ διότι 
αναφέρεται μόνο στις επιδόσεις του 
προϊόντος και δεν πιστοποιεί τη 
συμμόρφωση με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις προϊόντος, όπως συμβαίνει με 
άλλα προϊόντα που φέρουν σήμανση CE 
στο πλαίσιο του ΝΝΠ·

Or. en

Τροπολογία 53
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί την Επιτροπή να εξετάσει 
και να αξιολογήσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν πρόσθετες απαιτήσεις 
ως προς την ενημέρωση για τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων σε 
επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικών 
πτυχών εν συνεχεία της αξιολόγησης των 
κανονιστικών αναγκών ανά κατηγορία 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 54
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
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Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. εκφράζει τη λύπη του διότι η 
σήμανση CE γίνεται εσφαλμένα 
αντιληπτή ως σήμα ποιότητας τη στιγμή 
που δεν προσδιορίζει κατά πόσο ένα 
προϊόν του τομέα των δομικών 
κατασκευών είναι ασφαλές ή εάν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε δομικά έργα· 
πιστεύει ότι χρειάζονται περαιτέρω 
λύσεις ώστε να παρέχονται στους 
τελικούς χρήστες ακριβείς και σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια 
των δομικών προϊόντων και τον βαθμό 
συμμόρφωσής τους με τις εθνικές 
απαιτήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων 
και τις δομικές κατασκευές·

Or. en

Τροπολογία 55
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν στον CPR ελάχιστες 
απαιτήσεις για τα προϊόντα με στόχο τη 
διασφάλιση υγείας και ασφάλειας και την 
προστασία του περιβάλλοντος και άλλων 
παραμέτρων του δημοσίου συμφέροντος, 
ακολουθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
νομοθετικό πνεύμα του ΝΝΠ που έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματικό·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 56
Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στον 
CPR ελάχιστες απαιτήσεις για τα προϊόντα 
με στόχο τη διασφάλιση υγείας και 
ασφάλειας και την προστασία του 
περιβάλλοντος και άλλων παραμέτρων του 
δημοσίου συμφέροντος, ακολουθώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο το νομοθετικό 
πνεύμα του ΝΝΠ που έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματικό·

14. ζητεί από την Επιτροπή, αφού 
λάβει υπόψη της τις πολύ ιδιαίτερες 
συνθήκες της κατασκευής και της 
εμπορίας δομικών προϊόντων, να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στον 
CPR ελάχιστες απαιτήσεις για τα προϊόντα 
με στόχο τη διασφάλιση υγείας και 
ασφάλειας και την προστασία του 
περιβάλλοντος και άλλων παραμέτρων του 
δημοσίου συμφέροντος, ακολουθώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο το νομοθετικό 
πνεύμα του ΝΝΠ που έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματικό· επισημαίνει σχετικά ότι 
το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να αξιολογηθεί 
ενδελεχώς σε σχέση με πιθανές 
επικαλύψεις με απαιτήσεις που ορίζονται 
σε άλλη τομεακή νομοθεσία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 57
Claude Gruffat, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στον 
CPR ελάχιστες απαιτήσεις για τα προϊόντα 
με στόχο τη διασφάλιση υγείας και 
ασφάλειας και την προστασία του 
περιβάλλοντος και άλλων παραμέτρων του 
δημοσίου συμφέροντος, ακολουθώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο το νομοθετικό 
πνεύμα του ΝΝΠ που έχει αποδειχθεί 

14. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον CPR ουσιαστικές 
απαιτήσεις για τα προϊόντα με στόχο τη 
διασφάλιση υγείας και ασφάλειας 
εργαζομένων κατά την ανοικοδόμηση, 
συντήρηση και κατεδάφιση δομικών 
κατασκευών, με ελάχιστες απαιτήσεις για 
τα προϊόντα στο πλαίσιο του CPR 
πλαισιωμένες από τεχνικές απαιτήσεις 
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αποτελεσματικό· για την προστασία του περιβάλλοντος, των 
καταναλωτών και άλλων παραμέτρων του 
δημοσίου συμφέροντος, ακολουθώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο το νομοθετικό 
πνεύμα του ΝΝΠ που έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματικό στην περίπτωση της 
οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και 
των σχετικών εκτελεστικών πράξεων·

Or. en

Τροπολογία 58
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στον 
CPR ελάχιστες απαιτήσεις για τα προϊόντα 
με στόχο τη διασφάλιση υγείας και 
ασφάλειας και την προστασία του 
περιβάλλοντος και άλλων παραμέτρων του 
δημοσίου συμφέροντος, ακολουθώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο το νομοθετικό 
πνεύμα του ΝΝΠ που έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματικό·

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
και να αξιολογήσει το ενδεχόμενο να 
ενισχυθεί σταδιακά ο CPR με το να 
συμπεριληφθούν σε αυτόν ελάχιστες 
απαιτήσεις για τα προϊόντα με στόχο τη 
διασφάλιση υγείας και ασφάλειας και την 
προστασία του περιβάλλοντος και άλλων 
παραμέτρων του δημοσίου συμφέροντος· 
καλεί επιπλέον την Επιτροπή να 
αξιολογήσει κατά πόσον τούτη η 
εφαρμογή στην πράξη του νομοθετικού 
πνεύματος του ΝΝΠ θα αποδειχθεί 
αποτελεσματική και στο πλαίσιο του 
ΚΚΔ·

Or. en

Τροπολογία 59
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στον 
CPR ελάχιστες απαιτήσεις για τα προϊόντα 
με στόχο τη διασφάλιση υγείας και 
ασφάλειας και την προστασία του 
περιβάλλοντος και άλλων παραμέτρων του 
δημοσίου συμφέροντος, ακολουθώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο το νομοθετικό 
πνεύμα του ΝΝΠ που έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματικό·

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στον 
CPR ελάχιστες απαιτήσεις για τα προϊόντα 
με στόχο τη διασφάλιση υγείας και 
ασφάλειας, δομικής ακεραιότητας και την 
προστασία του περιβάλλοντος και άλλων 
παραμέτρων του δημοσίου συμφέροντος, 
ακολουθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
νομοθετικό πνεύμα του ΝΝΠ που έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματικό·

Or. en

Τροπολογία 60
Claude Gruffat, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ζητεί αυστηρό έλεγχο των 
επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα του 
τομέα των δομικών κατασκευών και, 
οποτεδήποτε η παρουσία επικίνδυνων 
ουσιών βρίσκεται εντός των ρυθμιστικών 
ορίων, σαφή αναφορά αυτών και 
επαρκείς επεξηγήσεις των κινδύνων που 
ενέχει η έκθεση σε αυτές, πριν 
κυκλοφορήσει το σχετικό προϊόν στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 61
Sandro Gozi, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει τη σημασία της πλήρους 
αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, 
οι οποίες μπορούν να καταστήσουν δυνατή 
την παροχή σαφών, διαφανών και 
αξιόπιστων πληροφοριών στους 
οικονομικούς φορείς και τους τελικούς 
χρήστες και να δώσουν στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς τη δυνατότητα να 
ασκούν αποτελεσματικότερα το έργο τους· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
χρήση τέτοιου είδους τεχνολογιών·

15. σημειώνει την ελλιπή 
ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού 
τομέα και τονίζει τη σημασία της πλήρους 
αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, 
οι οποίες μπορούν να καταστήσουν δυνατή 
την παροχή σαφών, διαφανών και 
αξιόπιστων πληροφοριών στους 
οικονομικούς φορείς και τους τελικούς 
χρήστες, να επιλύσουν το πρόβλημα της 
αλληλεπικάλυψης των απαιτήσεων ως 
προς την ενημέρωση και να δώσουν στις 
αρχές εποπτείας της αγοράς τη δυνατότητα 
να ασκούν αποτελεσματικότερα το έργο 
τους· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τα πλεονεκτήματα από τη χρήση τέτοιου 
είδους τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 62
Claude Gruffat, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει τη σημασία της πλήρους 
αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, 
οι οποίες μπορούν να καταστήσουν δυνατή 
την παροχή σαφών, διαφανών και 
αξιόπιστων πληροφοριών στους 
οικονομικούς φορείς και τους τελικούς 
χρήστες και να δώσουν στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς τη δυνατότητα να 
ασκούν αποτελεσματικότερα το έργο τους· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
χρήση τέτοιου είδους τεχνολογιών·

15. τονίζει τη σημασία της πλήρους 
αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, 
οι οποίες μπορούν να καταστήσουν δυνατή 
την παροχή σαφών, διαφανών και 
αξιόπιστων πληροφοριών στους 
οικονομικούς φορείς και τους τελικούς 
χρήστες και να δώσουν στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς τη δυνατότητα να 
ασκούν αποτελεσματικότερα το έργο τους· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
χρήση τέτοιου είδους τεχνολογιών με βάση 
τις υφιστάμενες εμπειρίες, όπως η βάση 
δεδομένων EPREL και η εν εξελίξει βάση 
δεδομένων SCIP, και να αναπτύξει λύσεις 
για την έξυπνη ενοποίηση των 
υφιστάμενων δεδομένων που μπορούν να 
διασκορπιστούν σε διαφορετικά 
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συστήματα πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 63
Claude Gruffat, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι ψηφιακές λύσεις, όπως 
οι Smart DoP, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να δώσουν στους 
οικονομικούς φορείς την ευχέρεια να 
αξιολογούν και να συγκρίνουν χωρίς 
χρονοτριβή απαιτήσεις για 
κατασκευαστικές εργασίες με πληροφορίες 
που παρέχονται στη δήλωση επιδόσεων·

16. πιστεύει ότι ψηφιακές λύσεις, όπως 
το SmartProduct Passport1α, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να δώσουν στους 
οικονομικούς φορείς την ευχέρεια να 
αξιολογούν και να συγκρίνουν χωρίς 
χρονοτριβή απαιτήσεις για 
κατασκευαστικές εργασίες με πληροφορίες 
που παρέχονται στη δήλωση επιδόσεων·

__________________
1a Η DoP εξαρτάται από τη συνεχή χρήση 
του ισχύοντος συστήματος, το 
διαβατήριο προϊόντων είναι γενικότερο 
και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 
διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 64
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι ψηφιακές λύσεις, όπως 
οι Smart DoP, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να δώσουν στους 
οικονομικούς φορείς την ευχέρεια να 
αξιολογούν και να συγκρίνουν χωρίς 

16. πιστεύει ότι ψηφιακές λύσεις, όπως 
η Smart DoP, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να δώσουν στους 
οικονομικούς φορείς την ευχέρεια να 
αξιολογούν και να συγκρίνουν χωρίς 
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χρονοτριβή απαιτήσεις για 
κατασκευαστικές εργασίες με πληροφορίες 
που παρέχονται στη δήλωση επιδόσεων·

χρονοτριβή απαιτήσεις για 
κατασκευαστικές εργασίες με πληροφορίες 
που παρέχονται στη δήλωση επιδόσεων, 
ούτως ώστε οι χρήστες να μπορούν να 
επωφελούνται από τις πληροφορίες που 
παρέχουν οι κατασκευαστές στις 
δηλώσεις επιδόσεών τους· σημειώνει ότι 
ο CPR δεν θα πρέπει μόνο να διασφαλίζει 
την ακρίβεια και την αξιοπιστία των 
δηλωθεισών επιδόσεων, αλλά και την 
φερεγγυότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 65
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι τα εθνικά σήματα 
και δη τα υποχρεωτικά εξακολουθούν να 
ισχύουν στα εθνικά κράτη μέλη 
δημιουργώντας πρόσθετες απαιτήσεις για 
προϊόντα που καλύπτονται ήδη από 
εναρμονισμένα πρότυπα και ορθώνοντας 
ενδεχομένως αδικαιολόγητα εμπόδια 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά· 
προτείνει στην Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον χρειάζεται να αναληφθεί 
περαιτέρω δράση προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 66
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. πιστεύει ότι μια τέτοια προσέγγιση 
μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη στην 
ενωσιακή εναρμόνιση, να βελτιώσει την 
ποιότητα των εναρμονισμένων προτύπων, 
να εδραιώσει την εμπιστοσύνη των 
παραγόντων της αγοράς στη σήμανση 
CE, να εξασφαλίσει την ασφάλεια των 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών που διατίθενται στην αγορά 
και να συνεισφέρει στη μείωση του 
κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 67
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει την ανάγκη για αυξημένη 
ευαισθητοποίηση των οικονομικών 
φορέων και δη των ΜΜΕ και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τη 
σήμανση CE και τη DoP, μεταξύ άλλων 
μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης·

Or. en

Τροπολογία 68
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι 17. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι 
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η εποπτεία της αγοράς των δομικών 
προϊόντων θεωρείται ανεπαρκής και 
αναποτελεσματική από τον κλάδο· τονίζει 
ότι μια τέτοια κατάσταση υπονομεύει τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εις βάρος 
όσων οικονομικών φορέων τηρούν τον 
νόμο και προς όφελος των ανέντιμων 
εμπόρων που δεν το πράττουν· τονίζει ότι 
μια ανεπαρκής και ανακόλουθη εποπτεία 
της αγοράς μπορεί να γίνει αιτία αύξησης 
του αριθμού των δομικών προϊόντων που 
δεν ανταποκρίνονται στις δηλωθείσες 
επιδόσεις τους, με κίνδυνο για τους 
τελικούς χρήστες·

η εποπτεία της αγοράς των δομικών 
προϊόντων θεωρείται ανεπαρκής και 
αναποτελεσματική από τον κλάδο· τονίζει 
ότι μια τέτοια κατάσταση υπονομεύει τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εις βάρος 
όσων οικονομικών φορέων τηρούν τον 
νόμο και προς όφελος των ανέντιμων 
εμπόρων που δεν το πράττουν· τονίζει ότι 
μια ανεπαρκής και ανακόλουθη εποπτεία 
της αγοράς μπορεί να γίνει αιτία αύξησης 
του αριθμού των δομικών προϊόντων που 
δεν ανταποκρίνονται στις δηλωθείσες 
επιδόσεις τους, με κίνδυνο τόσο για τις 
επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ, όσο και για 
τους τελικούς χρήστες· επισημαίνει ότι 
πρέπει να ενισχυθεί η εποπτεία της 
αγοράς και να εφαρμοστεί μια πιο 
συνεκτική προσέγγιση σε όλα τα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 69
Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι 
η εποπτεία της αγοράς των δομικών 
προϊόντων θεωρείται ανεπαρκής και 
αναποτελεσματική από τον κλάδο· τονίζει 
ότι μια τέτοια κατάσταση υπονομεύει τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εις βάρος 
όσων οικονομικών φορέων τηρούν τον 
νόμο και προς όφελος των ανέντιμων 
εμπόρων που δεν το πράττουν· τονίζει ότι 
μια ανεπαρκής και ανακόλουθη εποπτεία 
της αγοράς μπορεί να γίνει αιτία αύξησης 
του αριθμού των δομικών προϊόντων που 
δεν ανταποκρίνονται στις δηλωθείσες 
επιδόσεις τους, με κίνδυνο για τους 
τελικούς χρήστες·

17. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι 
η εποπτεία της αγοράς των δομικών 
προϊόντων θεωρείται ανεπαρκής και 
αναποτελεσματική από τον κλάδο· τονίζει 
ότι μια τέτοια κατάσταση υπονομεύει τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εις βάρος 
όσων οικονομικών φορέων τηρούν τον 
νόμο και προς όφελος των ανέντιμων 
εμπόρων που δεν το πράττουν· τονίζει ότι 
μια ανεπαρκής και ανακόλουθη εποπτεία 
της αγοράς μπορεί να γίνει αιτία αύξησης 
του αριθμού των δομικών προϊόντων που 
δεν ανταποκρίνονται στις δηλωθείσες 
επιδόσεις τους, με κίνδυνο για τους 
τελικούς χρήστες· σημειώνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι ένα προϊόν μπορεί σήμερα να 
διαθέτει μια σωστή δήλωση επιδόσεων 
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και να συνεχίζει να δημιουργεί κινδύνους 
για τους τελικούς χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 70
Sandro Gozi, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020, ο οποίος αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς για 
προϊόντα που καλύπτονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, 
συμπεριλαμβανομένου του CPR·

18. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020, ο οποίος αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς για 
προϊόντα που καλύπτονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, 
συμπεριλαμβανομένου του CPR· τονίζει 
την ανάγκη για εναρμονισμένη και 
ομοιογενή επιβολή των νέων κανόνων 
από τις εθνικές αρχές εποπτείας της 
αγοράς και για ενισχυμένη διασυνοριακή 
συνεργασία στο πλαίσιο αυτό, 
προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι 
ανταγωνισμού στον κατασκευαστικό 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 71
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020, ο οποίος αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς για 
προϊόντα που καλύπτονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, 

18. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020, ο οποίος αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς για 
προϊόντα που καλύπτονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, 
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συμπεριλαμβανομένου του CPR· συμπεριλαμβανομένου του CPR και να 
παράσχουν τους απαραίτητους 
οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους που θα επιτρέψουν στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς να εκτελούν 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους·

Or. en

Τροπολογία 72
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν τον 
αριθμό, την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων ώστε 
να είναι σε θέση να εντοπίζουν δομικά 
προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με την 
δηλωθείσα απόδοσή τους και να 
αποτρέπουν την κυκλοφορία τους στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 73
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 προκειμένου 
να καθορίσει τις ενιαίες προϋποθέσεις των 
ελέγχων, τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της συχνότητας των ελέγχων και την 
ποσότητα των δειγμάτων που πρέπει να 
ελεγχθούν σε σχέση με ορισμένα προϊόντα 
ή κατηγορίες προϊόντων, και να θεσπίσει 
κριτήρια αναφοράς και τεχνικές ελέγχων 
εναρμονισμένων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των δομικών 
προϊόντων·

19. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 προκειμένου 
να καθορίσει τις ενιαίες προϋποθέσεις των 
ελέγχων, τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της συχνότητας των ελέγχων και την 
ποσότητα των δειγμάτων που πρέπει να 
ελεγχθούν σε σχέση με ορισμένα προϊόντα 
ή κατηγορίες προϊόντων, και να θεσπίσει 
κριτήρια αναφοράς και τεχνικές ελέγχων 
εναρμονισμένων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των δομικών 
προϊόντων, αμφότερα με το να λάβει 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 
κατασκευαστικού τομέα που μπορούν 
ακόμη να έχουν αντίκτυπο σε έναν 
αναθεωρημένο CPR·

Or. en

Τροπολογία 74
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 προκειμένου 
να καθορίσει τις ενιαίες προϋποθέσεις των 
ελέγχων, τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της συχνότητας των ελέγχων και την 
ποσότητα των δειγμάτων που πρέπει να 
ελεγχθούν σε σχέση με ορισμένα προϊόντα 
ή κατηγορίες προϊόντων, και να θεσπίσει 
κριτήρια αναφοράς και τεχνικές ελέγχων 
εναρμονισμένων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των δομικών 
προϊόντων·

19. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
χωρίς χρονοτριβή εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 
προκειμένου να ευθυγραμμίσει περαιτέρω 
την επίδοση των αρχών εποπτείας της 
αγοράς με το να καθορίσει τις ενιαίες 
προϋποθέσεις των ελέγχων, τα κριτήρια 
για τον καθορισμό της συχνότητας των 
ελέγχων και την ποσότητα των δειγμάτων 
που πρέπει να ελεγχθούν σε σχέση με 
ορισμένα προϊόντα ή κατηγορίες 
προϊόντων, και με το να θεσπίσει κριτήρια 
αναφοράς και τεχνικές ελέγχων 
εναρμονισμένων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των δομικών 
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προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 75
Claude Gruffat, Maria Grapini, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 προκειμένου 
να καθορίσει τις ενιαίες προϋποθέσεις των 
ελέγχων, τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της συχνότητας των ελέγχων και την 
ποσότητα των δειγμάτων που πρέπει να 
ελεγχθούν σε σχέση με ορισμένα προϊόντα 
ή κατηγορίες προϊόντων, και να θεσπίσει 
κριτήρια αναφοράς και τεχνικές ελέγχων 
εναρμονισμένων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των δομικών 
προϊόντων·

19. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 προκειμένου 
να καθορίσει τις ενιαίες προϋποθέσεις των 
ελέγχων, τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της συχνότητας των ελέγχων και την 
ποσότητα των δειγμάτων που πρέπει να 
ελεγχθούν σε σχέση με ορισμένα προϊόντα 
ή κατηγορίες προϊόντων, και να θεσπίσει 
κριτήρια αναφοράς και τεχνικές ελέγχων 
εναρμονισμένων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των δομικών 
προϊόντων, αντλώντας έμπνευση από τη 
διαδικασία επαλήθευσης, όπως 
προσδιορίζεται νομικά στα μέτρα 
εφαρμογής για τον οικολογικό σχεδιασμό, 
και από την ομάδα διοικητικής 
συνεργασίας (ADCO) για τον οικολογικό 
σχεδιασμό μεταξύ κρατών μελών για την 
βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων 
εποπτείας και της διάθεσης των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 76
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 19. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
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εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 προκειμένου 
να καθορίσει τις ενιαίες προϋποθέσεις των 
ελέγχων, τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της συχνότητας των ελέγχων και την 
ποσότητα των δειγμάτων που πρέπει να 
ελεγχθούν σε σχέση με ορισμένα προϊόντα 
ή κατηγορίες προϊόντων, και να θεσπίσει 
κριτήρια αναφοράς και τεχνικές ελέγχων 
εναρμονισμένων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των δομικών 
προϊόντων·

εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 προκειμένου 
να καθορίσει τις ενιαίες προϋποθέσεις των 
ελέγχων, τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της συχνότητας των ελέγχων και την 
ποσότητα των δειγμάτων που πρέπει να 
ελεγχθούν σε σχέση με ορισμένα προϊόντα 
ή κατηγορίες προϊόντων, και να θεσπίσει 
κριτήρια αναφοράς και τεχνικές ελέγχων 
εναρμονισμένων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των δομικών 
προϊόντων· καλεί τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν ώστε να διαθέτει το 
προσωπικό εποπτείας της αγοράς τους τα 
κατάλληλα προσόντα·

Or. en

Τροπολογία 77
Claude Gruffat, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί αναγκαίο οι εθνικές αρχές 
εποπτείας της αγοράς που είναι αρμόδιες 
για τα δομικά προϊόντα να συνεργάζονται 
στενά με τις εθνικές αρχές ελέγχου 
δόμησης, για να διασφαλίζεται μια 
λελογισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
δομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται 
σε δομικά έργα με τη δηλωθείσα απόδοση 
ή την προβλεπόμενη χρήση, καθώς και για 
να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με 
τους οικοδομικούς κανονισμούς και άρα 
και η ασφάλεια και η προστασία των 
τελικών χρηστών·

20. θεωρεί αναγκαίο οι εθνικές αρχές 
εποπτείας της αγοράς που είναι αρμόδιες 
για τα δομικά προϊόντα να συνεργάζονται 
στενά με τις εθνικές αρχές ελέγχου 
δόμησης, για να διασφαλίζεται μια 
λελογισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
δομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται 
σε δομικά έργα με τη δηλωθείσα απόδοση 
ή την προβλεπόμενη χρήση, καθώς και για 
να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με 
τους οικοδομικούς κανονισμούς και άρα 
και η ασφάλεια και η προστασία των 
εργαζόμενων κατά την ανοικοδόμηση, 
συντήρηση, επιλεκτική αποδόμηση και 
κατεδάφιση κατασκευών, κατά 
περίπτωση, καθώς και των τελικών 
χρηστών·

Or. en
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Τροπολογία 78
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί αναγκαίο οι εθνικές αρχές 
εποπτείας της αγοράς που είναι αρμόδιες 
για τα δομικά προϊόντα να συνεργάζονται 
στενά με τις εθνικές αρχές ελέγχου 
δόμησης, για να διασφαλίζεται μια 
λελογισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
δομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται 
σε δομικά έργα με τη δηλωθείσα απόδοση 
ή την προβλεπόμενη χρήση, καθώς και για 
να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με 
τους οικοδομικούς κανονισμούς και άρα 
και η ασφάλεια και η προστασία των 
τελικών χρηστών·

20. θεωρεί αναγκαίο οι εθνικές αρχές 
εποπτείας της αγοράς που είναι αρμόδιες 
για τα δομικά προϊόντα να συνεργάζονται 
στενά με τις εθνικές αρχές ελέγχου 
δόμησης και με κατασκευαστές για να 
διασφαλίζεται μια λελογισμένη 
προσέγγιση σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων 
που χρησιμοποιούνται σε δομικά έργα με 
τη δηλωθείσα απόδοση ή την 
προβλεπόμενη χρήση, καθώς και για να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τους 
οικοδομικούς κανονισμούς και άρα και η 
ασφάλεια και η προστασία των τελικών 
χρηστών, καθώς και ο θεμιτός 
ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 79
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί αναγκαίο οι εθνικές αρχές 
εποπτείας της αγοράς που είναι αρμόδιες 
για τα δομικά προϊόντα να συνεργάζονται 
στενά με τις εθνικές αρχές ελέγχου 
δόμησης, για να διασφαλίζεται μια 
λελογισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
δομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται 

20. θεωρεί καίριας σημασίας οι 
εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς που 
είναι αρμόδιες για τα δομικά προϊόντα να 
συνεργάζονται στενά με τις εθνικές αρχές 
ελέγχου δόμησης, για να διασφαλίζεται μια 
λελογισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
δομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται 
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σε δομικά έργα με τη δηλωθείσα απόδοση 
ή την προβλεπόμενη χρήση, καθώς και για 
να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με 
τους οικοδομικούς κανονισμούς και άρα 
και η ασφάλεια και η προστασία των 
τελικών χρηστών·

σε δομικά έργα με τη δηλωθείσα απόδοση 
ή την προβλεπόμενη χρήση, καθώς και για 
να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με 
τους οικοδομικούς κανονισμούς και άρα 
και η ασφάλεια και η προστασία των 
τελικών χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 80
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει την αύξηση των 
διαδικτυακών πωλήσεων στον 
κατασκευαστικό τομέα· τονίζει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εποπτεία των δομικών 
προϊόντων που πωλούνται μέσω 
διαδικτύου και δη εκείνων που 
αγοράζονται από εμπόρους εκτός ΕΕ·

21. ζητεί από την Επιτροπή να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον έλεγχο 
και την αναστολή των εθνικών 
κανονισμών που βρίσκονται σε ανοικτή 
αντίθεση με τον CPR· ζητεί από την 
Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο με 
εκείνα τα κράτη μέλη που παρακωλύουν 
την κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
εγκρίνοντας τους δικούς τους εθνικούς 
κανονισμούς για δομικά προϊόντα, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία τεχνικών 
φραγμών στο εμπόριο στην ενιαία αγορά· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθούν 
επαρκείς εξουσίες στην Επιτροπή για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών 
των καταστάσεων εντός συντόμου 
χρονικού διαστήματος·

Or. en

Τροπολογία 81
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει την αύξηση των 
διαδικτυακών πωλήσεων στον 
κατασκευαστικό τομέα· τονίζει την ανάγκη 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εποπτεία των δομικών προϊόντων που 
πωλούνται μέσω διαδικτύου και δη 
εκείνων που αγοράζονται από εμπόρους 
εκτός ΕΕ·

21. επισημαίνει την αύξηση των 
διαδικτυακών πωλήσεων στον 
κατασκευαστικό τομέα· τονίζει την ανάγκη 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εποπτεία των δομικών προϊόντων που 
πωλούνται μέσω διαδικτύου και δη 
εκείνων που αγοράζονται από εμπόρους 
εκτός ΕΕ προκειμένου να διασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων 
που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά 
ανεξάρτητα από την προέλευσή τους· 
επισημαίνει τις ευθύνες των 
διαδικτυακών πλατφορμών επ' αυτού·

Or. en

Τροπολογία 82
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει την αύξηση των 
διαδικτυακών πωλήσεων στον 
κατασκευαστικό τομέα· τονίζει την ανάγκη 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εποπτεία των δομικών προϊόντων που 
πωλούνται μέσω διαδικτύου και δη 
εκείνων που αγοράζονται από εμπόρους 
εκτός ΕΕ·

21. επισημαίνει την αύξηση των 
διαδικτυακών πωλήσεων στον 
κατασκευαστικό τομέα· τονίζει την ανάγκη 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εποπτεία των δομικών προϊόντων που 
πωλούνται μέσω διαδικτύου και δη 
εκείνων που αγοράζονται από εμπόρους 
εκτός ΕΕ μέσω της άσκησης εποπτείας 
ώστε τα εν λόγω προϊόντα να 
συμμορφώνονται με το κανονιστικό 
πλαίσιο της ΕΕ και δη προκειμένου να 
εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 83
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, 
Claude Gruffat, Christian Doleschal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει την αύξηση των 
διαδικτυακών πωλήσεων στον 
κατασκευαστικό τομέα· τονίζει την ανάγκη 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εποπτεία των δομικών προϊόντων που 
πωλούνται μέσω διαδικτύου και δη 
εκείνων που αγοράζονται από εμπόρους 
εκτός ΕΕ·

21. επισημαίνει την αύξηση των 
διαδικτυακών πωλήσεων στον 
κατασκευαστικό τομέα· τονίζει την ανάγκη 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εποπτεία των δομικών προϊόντων που 
πωλούνται μέσω διαδικτύου και δη 
εκείνων που αγοράζονται από εμπόρους 
εκτός ΕΕ διότι ενδέχεται να μην συνάδουν 
με την νομοθεσία της ΕΕ και άρα να 
επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα και 
την ασφάλεια των κατασκευών·

Or. en

Τροπολογία 84
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Herbert Dorfmann, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην 
παρακολούθηση και στον χειρισμό των 
εθνικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να 
ορθώνουν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στην κοινή εσωτερική αγορά και, ως εκ 
τούτου, να αντιβαίνουν στον CPR· 
επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να 
διεξάγεται αποτελεσματικός διάλογος 
μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών 
προκειμένου να προλαμβάνεται η 
δημιουργία οποιουδήποτε αδικαιολόγητου 
κωλύματος στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθούν 
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επαρκείς εξουσίες στην Επιτροπή για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών 
των καταστάσεων εντός συντόμου 
χρονικού διαστήματος·

Or. en

Τροπολογία 85
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί από την Επιτροπή διαρκή 
επαγρύπνηση ως προς τα νομικά μέσα 
κατά της χρήσης οικοδομικών υλικών 
όπως είναι η γάμα βουτυρολακτόνη 
(GBL) σε καταστάσεις άλλες από εκείνες 
στις οποίες προβλέπεται η χρήση τους1α, 
και τούτο προκειμένου να μην πέφτουν οι 
πολίτες των κρατών μελών θύματα 
βιασμών ή άλλων εγκλημάτων· συστήνει 
στα κράτη μέλη την εναρμόνιση των 
διατάξεών τους σχετικά με την χρήση 
τέτοιων οικοδομικών υλικών και τους 
περιορισμούς αυτής· 
__________________
1α 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/E-9-2020-000717_EN.html

Or. de

Τροπολογία 86
Christel Schaldemose, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
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ενταθούν τα αιτήματα προς τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς ώστε να 
εξασφαλίζουν ποιοτικούς ελέγχους από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο· σημειώνει ότι 
κάτι τέτοιο πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
συνεπάγεται επαλήθευση των 
αποτελεσμάτων των δοκιμών μέσω 
διεργαστηριακών συγκρίσεων (Round 
Robin tests)· πιστεύει ότι με τον 
ενισχυμένο ποιοτικό έλεγχο θα διαθέτουν 
οι κοινοποιημένοι οργανισμοί την 
ευρύτερη δυνατή εξουσία επιλογής 
προϊόντων προς δοκιμή, προκειμένου να 
μην είναι δυνατή η χειραγώγηση από τους 
κατασκευαστές των προϊόντων που 
υποβάλλονται σε δοκιμές·

Or. en

Τροπολογία 87
Sandro Gozi, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
δυνητικά επικίνδυνες ουσίες και να 
ενισχυθεί η συνεργασία με τις βάσεις 
δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 88
Sandro Gozi, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεχίσει να εργάζεται για την 
αποτελεσματική εποπτεία και 
αντιμετώπιση οποιωνδήποτε 
αδικαιολόγητων φραγμών στην 
εσωτερική αγορά απορρέουν από εθνικά 
ρυθμιστικά μέτρα που αντιβαίνουν στον 
CPR· τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένο 
διάλογο και συνεργασία μεταξύ 
Επιτροπής και κρατών μελών 
προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα 
οφειλόμενα σε ορισμένες πρακτικές, όπως 
είναι η συνεχιζόμενη χρήση εθνικών 
σημάτων και πιστοποίησης, που 
δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δομικών προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 89
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει την εν γένει ανάγκη για 
μετάβαση σε μια βιώσιμη και πιο κυκλική 
οικονομία στο πλαίσιο της προμήθειας και 
παραγωγής προϊόντων δομικών 
κατασκευών και της χρήσης τους σε 
δομικές κατασκευές·

22. τονίζει την εν γένει ανάγκη για 
μετάβαση σε μια βιώσιμη και πιο κυκλική 
οικονομία στο πλαίσιο της προμήθειας, 
παραγωγής, συντήρησης, κατεδάφισης 
και ανακύκλωσης προϊόντων δομικών 
κατασκευών και της χρήσης τους σε 
δομικές κατασκευές·

Or. en

Τροπολογία 90
Claude Gruffat
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει την ανάγκη μετάβασης σε 
βιωσιμότερα από περιβαλλοντική άποψη 
υλικά, με μεγαλύτερο σεβασμό για τον 
πλανήτη, τους εργαζομένους και τους 
καταναλωτές, γεγονός που πρέπει να 
αντικατοπτρίζει η αναθεώρηση του CPR 
με νομικές απαιτήσεις και εκτελεστικά 
μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 91
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο ο 
CPR θα μπορούσε να υποστηρίξει τη 
διάθεση στην αγορά ορισμένων 
μεταχειρισμένων ή μεταχειρισμένων και 
ανακατασκευασμένων προϊόντων 
προκειμένου να προωθηθεί η 
κυκλικότητα των δομικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 92
Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει την ανάγκη μετάβασης σε 
ανανεώσιμα, τοπικά και διαθέσιμα στη 
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φύση υλικά (π.χ. προϊόντα βιολογικής 
προέλευσης και απόβλητα κατασκευών & 
κατεδαφίσεων τοπικής προέλευσης) στον 
κατασκευαστικό τομέα και τάσσεται υπέρ 
της διευκόλυνσης της ανάπτυξης 
εναρμονισμένων τεχνικών απαιτήσεων 
για την επικύρωση των επιδόσεων των εν 
λόγω προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 93
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι ο CPR μπορεί να 
ενισχύσει τη διαφάνεια της αγοράς 
δομικών προϊόντων διότι διευκολύνει τη 
συγκρισιμότητα των δομικών προϊόντων 
με βάση την ασφάλεια και τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη χρησιμότητα της 
εναρμονισμένης μεθοδολογίας ως προς 
την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των 
επιδόσεων των δομικών προϊόντων στους 
τομείς της ασφάλειας και του 
περιβάλλοντος, και να αξιολογήσει επίσης 
το εφαρμόσιμο των μεθόδων ανάλυσης 
κύκλου ζωής και περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος προϊόντος στο πλαίσιο 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 94
Christel Schaldemose, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί να ενταχθούν ρητώς στον 
CPR επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανακυκλωμένα προϊόντα, καθώς και να 
χρησιμοποιούνται 
επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα ως νέα 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 95
Christel Schaldemose, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. θεωρεί σημαντικό το να βασιστεί 
η εισαγωγή της βιωσιμότητας σε μια 
οριζόντια προσέγγιση που θα καλύπτει 
όλες τις ομάδες προϊόντων, 
χρησιμοποιώντας λόγου χάρη γνωστά 
πρότυπα που θα επιτρέπουν την 
ευθυγράμμιση της μεθοδολογίας και της 
αξιολόγησης των χαρακτηριστικών που 
άπτονται της βιωσιμότητας με τον 
υπόλοιπο CPR· τονίζει τη σημασία της 
εξασφάλισης ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού και της προώθησης μιας 
αντικειμενικής αξιολόγησης των 
χαρακτηριστικών σε σχέση με την 
εισαγωγή της βιωσιμότητας· ζητεί από 
την Επιτροπή να διαμορφώσει και να 
διατηρήσει μια βάση δεδομένων για το 
σύνολο των προϊόντων με δεδομένα EPD· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχει η 
Επιτροπή ολοκληρωμένη καθοδήγηση 
σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και 
αξιολόγησης των δεδομένων ως προς τη 
βιωσιμότητα των δομικών προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 96
Claude Gruffat, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη σκοπιμότητα της 
ενσωμάτωσης ορισμένων απαιτήσεων, 
όπως είναι τα κριτήρια βιωσιμότητας, στα 
εναρμονισμένα πρότυπα βάσει του CPR, 
ώστε να παρέχεται στους κατασκευαστές 
ένα ενιαίο πλαίσιο για τη δοκιμή των 
προϊόντων· τονίζει τη σημασία της 
κατάλληλης αξιολόγησης εκείνων των 
κατηγοριών προϊόντων στις οποίες θα 
είχαν εφαρμογή οι εν λόγω απαιτήσεις· 
επισημαίνει ότι μια τέτοια ενσωμάτωση 
δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των 
τιμών των δομικών προϊόντων·

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
εισαγάγει απαιτήσεις, όπως είναι τα 
κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, 
στις επιπέδου ΕΕ απαιτήσεις βάσει του 
CPR, μεταξύ άλλων και εντός των 
ευρωπαϊκών προτύπων, ώστε να 
παρέχεται στους κατασκευαστές ένα ενιαίο 
πλαίσιο για τη δοκιμή των προϊόντων· 
υπενθυμίζει ότι περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις στον CPR, όπως η βασική 
απαίτηση αριθ. 3 περί υγιεινής, υγείας και 
προστασίας του περιβάλλοντος, υπάρχουν 
από το 1989 και εξακολουθούν να μην 
εφαρμόζονται παρά το γεγονός ότι οι 
προπαρασκευαστικές τους εργασίες ήταν 
σημαντικής έκτασης· υπενθυμίζει ότι για 
την βασική απαίτηση αριθ. 7 περί 
βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων 
του CPR από το 2011 δεν έχει καν δοθεί 
εντολή· τονίζει τη σημασία της 
κατάλληλης αξιολόγησης εκείνων των 
κατηγοριών προϊόντων στις οποίες θα 
είχαν εφαρμογή οι εν λόγω απαιτήσεις περί 
βιωσιμότητας· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
ενσωμάτωση θα συμβάλει στη δημιουργία 
συνθηκών αγοράς και οικονομιών 
κλίμακας για τον έλεγχο του κόστους των 
δομικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 97
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη σκοπιμότητα της 
ενσωμάτωσης ορισμένων απαιτήσεων, 
όπως είναι τα κριτήρια βιωσιμότητας, στα 
εναρμονισμένα πρότυπα βάσει του CPR, 
ώστε να παρέχεται στους κατασκευαστές 
ένα ενιαίο πλαίσιο για τη δοκιμή των 
προϊόντων· τονίζει τη σημασία της 
κατάλληλης αξιολόγησης εκείνων των 
κατηγοριών προϊόντων στις οποίες θα 
είχαν εφαρμογή οι εν λόγω απαιτήσεις· 
επισημαίνει ότι μια τέτοια ενσωμάτωση 
δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των 
τιμών των δομικών προϊόντων·

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη σκοπιμότητα της 
ενσωμάτωσης ορισμένων απαιτήσεων, 
όπως είναι τα κριτήρια βιωσιμότητας, στα 
εναρμονισμένα πρότυπα βάσει του CPR, 
ώστε να παρέχεται στους κατασκευαστές 
ένα ενιαίο πλαίσιο για την αξιολόγηση και 
τη δοκιμή των προϊόντων καθ' όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους· τονίζει 
τη σημασία της κατάλληλης αξιολόγησης 
εκείνων των κατηγοριών προϊόντων στις 
οποίες θα είχαν εφαρμογή οι εν λόγω 
απαιτήσεις· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
ενσωμάτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
αύξηση των τιμών των δομικών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 98
Maria Grapini, Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη σκοπιμότητα της 
ενσωμάτωσης ορισμένων απαιτήσεων, 
όπως είναι τα κριτήρια βιωσιμότητας, στα 
εναρμονισμένα πρότυπα βάσει του CPR, 
ώστε να παρέχεται στους κατασκευαστές 
ένα ενιαίο πλαίσιο για τη δοκιμή των 
προϊόντων· τονίζει τη σημασία της 
κατάλληλης αξιολόγησης εκείνων των 
κατηγοριών προϊόντων στις οποίες θα 
είχαν εφαρμογή οι εν λόγω απαιτήσεις· 
επισημαίνει ότι μια τέτοια ενσωμάτωση 
δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των 
τιμών των δομικών προϊόντων·

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη σκοπιμότητα της 
ενσωμάτωσης ορισμένων απαιτήσεων, 
όπως οι περιβαλλοντικές, στα 
εναρμονισμένα πρότυπα βάσει του CPR, 
ώστε να παρέχεται στους κατασκευαστές 
ένα ενιαίο πλαίσιο για τη δοκιμή των 
προϊόντων· τονίζει τη σημασία της 
κατάλληλης αξιολόγησης εκείνων των 
κατηγοριών προϊόντων στις οποίες θα 
είχαν εφαρμογή οι εν λόγω απαιτήσεις· 
επισημαίνει ότι μια τέτοια ενσωμάτωση 
δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των 
τιμών των δομικών προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 99
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη χρησιμότητα των μέτρων, 
όπως η δυνατότητα να λαμβάνουν 
σήμανση CE και να διατίθενται στην 
αγορά ορισμένα μεταχειρισμένα ή 
ανακατασκευασμένα δομικά προϊόντα, 
τόσο από την άποψη της ασφάλειας όσο 
και από την άποψη της βιωσιμότητας· 
τονίζει ότι η μέριμνα τόσο για την 
κυκλικότητα όσο και για την ασφάλεια 
των δομικών προϊόντων θα απαιτήσει 
μακράς πνοής διαθεσιμότητα δεδομένων 
προκειμένου να παρέχονται στους 
οικονομικούς φορείς αξιόπιστες 
πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη 
χρήση των δομικών προϊόντων· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του CPR, τη σκοπιμότητα 
της ανάπτυξης ενός συστήματος 
πληροφοριών σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων 
προς όφελος των οικονομικών φορέων 
και των τελικών καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 100
Maria Grapini, Alex Agius Saliba, Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. θεωρεί ότι οι περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και 
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σαφείς περιβαλλοντικές προτεραιότητες· 
καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη 
όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων 
πριν προσδιορίσει τις απαιτήσεις αυτές 
με σκοπό να τις ευθυγραμμίσει με τις 
ανάγκες των τομέων και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 101
Sandro Gozi, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η δέουσα συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων φορέων στη 
διαδικασία διαβούλευσης και αξιολόγησης· 
τονίζει την ανάγκη για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στη νομοθεσία για τα 
δομικά προϊόντα για όλες τις επιχειρήσεις 
και δη τις ΜΜΕ·

25. επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η δέουσα συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων φορέων στη 
διαδικασία διαβούλευσης και αξιολόγησης· 
τονίζει την ανάγκη για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και μειωμένο διοικητικό 
φόρτο στη νομοθεσία για τα δομικά 
προϊόντα για όλες τις επιχειρήσεις και δη 
τις ΜΜΕ, καθώς και για θεμιτό και 
ελεύθερο ανταγωνισμό σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 102
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η δέουσα συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων φορέων στη 
διαδικασία διαβούλευσης και αξιολόγησης· 

25. επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η δέουσα συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων φορέων στη 
διαδικασία διαβούλευσης και αξιολόγησης· 



PE658.822v01-00 60/65 AM\1214945EL.docx

EL

τονίζει την ανάγκη για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στη νομοθεσία για τα 
δομικά προϊόντα για όλες τις επιχειρήσεις 
και δη τις ΜΜΕ·

τονίζει την ανάγκη για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στη νομοθεσία για τα 
δομικά προϊόντα για όλες τις επιχειρήσεις 
και δη τις ΜΜΕ προκειμένου να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε μορφή 
εμπορικών φραγμών στην εσωτερική 
αγορά μέσω της παρακολούθησης των 
εθνικών κανονισμών για τα δομικά 
προϊόντα που θεσπίζονται από τα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 103
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. εκφράζει τη λύπη του διότι ο 
στόχος της δημιουργίας ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού μέσω της δυνατότητας 
χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών για 
ΜΜΕ αποδείχθηκε ανέφικτος λόγω 
ανεπαρκούς ενημέρωσης και νομικών 
αβεβαιοτήτων· προτείνει στην Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει περαιτέρω την 
απλουστευμένη διαδικασία προκειμένου 
να χρησιμοποιείται πλήρως από τις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 104
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τη σχέση του CPR με τη 

26. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τη σχέση του CPR με τη 
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συναφή νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς, 
όπως είναι η οδηγία για τον οικολογικό 
σχεδιασμό16, ο κανονισμός για το πλαίσιο 
ενεργειακής σήμανσης17, η οδηγία πλαίσιο 
για τα απόβλητα18 και η οδηγία για το 
πόσιμο νερό19, και, όπου απαιτείται, να 
απλουστεύσει τις σχετικές διατάξεις 
προκειμένου να διασφαλιστεί νομική 
σαφήνεια για τις επιχειρήσεις·

συναφή νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς, 
όπως είναι η οδηγία για τον οικολογικό 
σχεδιασμό16, ο κανονισμός για το πλαίσιο 
ενεργειακής σήμανσης17, η οδηγία πλαίσιο 
για τα απόβλητα18 και η οδηγία για το 
πόσιμο νερό19, και, όπου απαιτείται, να 
απλουστεύσει τις σχετικές διατάξεις 
προκειμένου να καλύπτονται τα 
ρυθμιστικά κενά και να διασφαλίζεται 
νομική σαφήνεια για τις επιχειρήσεις ενώ 
παράλληλα λαμβάνονται υπόψη τα νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα·

__________________ __________________
16 ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10. 16 ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
17 ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1. 17 ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1.
18 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3. 18 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
19 ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32. 19 ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.

Or. en

Τροπολογία 105
Claude Gruffat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τη σχέση του CPR με τη 
συναφή νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς, 
όπως είναι η οδηγία για τον οικολογικό 
σχεδιασμό16, ο κανονισμός για το πλαίσιο 
ενεργειακής σήμανσης17, η οδηγία πλαίσιο 
για τα απόβλητα18 και η οδηγία για το 
πόσιμο νερό19, και, όπου απαιτείται, να 
απλουστεύσει τις σχετικές διατάξεις 
προκειμένου να διασφαλιστεί νομική 
σαφήνεια για τις επιχειρήσεις·

26. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τη σχέση του CPR με τη 
συναφή νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς, 
όπως είναι η οδηγία για τον οικολογικό 
σχεδιασμό16, ο κανονισμός για το πλαίσιο 
ενεργειακής σήμανσης17, η οδηγία πλαίσιο 
για τα απόβλητα18 και η οδηγία για το 
πόσιμο νερό19, και, όπου απαιτείται, να 
απλουστεύσει τις σχετικές διατάξεις 
προκειμένου να διασφαλιστεί νομική 
σαφήνεια για τις επιχειρήσεις, καθώς και 
να διασφαλίσει την αμοιβαία ενίσχυση 
των διαφόρων μέσων·

__________________ __________________
16 ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10. 16 ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
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17 ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1. 17 ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1.
18 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3. 18 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
19 ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32. 19 ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.

Or. en

Τροπολογία 106
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι οποιαδήποτε 
αναθεώρηση του CPR οφείλει να συνάδει 
με τις αρχές και τους στόχους του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 σε ό,τι 
αφορά την κατάρτιση εναρμονισμένων 
προτύπων προκειμένου να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια και η ποιότητά τους, και οφείλει 
να διασφαλίζει την συμμετοχή στον 
κατάλληλο βαθμό όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών·

27. τονίζει ότι οποιαδήποτε 
αναθεώρηση του CPR οφείλει να συνάδει 
με τις αρχές και τους στόχους του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 σε ό,τι 
αφορά την κατάρτιση εναρμονισμένων 
προτύπων προκειμένου να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια και η ποιότητά τους, καθώς και 
να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
του κατασκευαστικού τομέα· επισημαίνει 
ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση οφείλει να 
διασφαλίζει την συμμετοχή στον 
κατάλληλο βαθμό όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών και τις 
ρυθμιστικές ανάγκες των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 107
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Christian Doleschal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει την ανάγκη μεταβατικής 
περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
εξασφαλίζεται η νομική σαφήνεια σε 

28. τονίζει την ανάγκη μεταβατικής 
περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
εξασφαλίζεται η νομική σαφήνεια σε 
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σχέση με οποιαδήποτε αναθεώρηση του 
CPR και επανεξέταση του κεκτημένου του 
CPR, προκειμένου να μην υπάρξει νομικό 
κενό·

σχέση με οποιαδήποτε αναθεώρηση του 
CPR και επανεξέταση του κεκτημένου του 
CPR, προκειμένου να μην υπάρξει νομικό 
κενό· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστούν ο σκοπός και τα όρια 
του CPR σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές 
νομοθετικές πράξεις, προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ρυθμιστικές 
αλληλεπικαλύψεις·

Or. en

Τροπολογία 108
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει την ανάγκη μεταβατικής 
περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
εξασφαλίζεται η νομική σαφήνεια σε 
σχέση με οποιαδήποτε αναθεώρηση του 
CPR και επανεξέταση του κεκτημένου του 
CPR, προκειμένου να μην υπάρξει νομικό 
κενό·

28. τονίζει την ανάγκη μεταβατικής 
περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
εξασφαλίζεται η νομική σαφήνεια σε 
σχέση με οποιαδήποτε αναθεώρηση του 
CPR και επανεξέταση του κεκτημένου του 
CPR, προκειμένου να μην υπάρξει νομικό 
κενό, με τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών·

Or. en

Τροπολογία 109
Christian Doleschal, Ralf Seekatz, Niclas Herbst, Sven Simon, Marion Walsmann, 
Norbert Lins, Daniel Caspary, Claude Gruffat, Jens Gieseke, Maria Grapini, Angelika 
Niebler, Andreas Schwab, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ανησυχεί για το ενδεχόμενο να 
αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρονοβόρα 

29. ανησυχεί για το ενδεχόμενο να 
αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρονοβόρα 
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οποιαδήποτε αναθεώρηση του CPR και δη 
οποιαδήποτε επανεξέταση του κεκτημένου 
του CPR τη στιγμή που οι κατασκευαστές 
χρειάζονται άμεσες λύσεις για να 
αντιμετωπίσουν τη νομική αβεβαιότητα 
στην οποία οδηγεί η έλλειψη 
επικαιροποιημένων εναρμονισμένων 
προτύπων· καλεί την Επιτροπή να επιλύσει 
αυτό το πρόβλημα πριν από οποιαδήποτε 
αναθεώρηση του CPR και κατά την 
επανεξέταση του κεκτημένου του CPR·

οποιαδήποτε αναθεώρηση του CPR και δη 
οποιαδήποτε επανεξέταση του κεκτημένου 
του CPR τη στιγμή που οι κατασκευαστές, 
οι οικοδομικές εταιρείες, οι ιδιοκτήτες 
των κτιρίων, οι αναθέτουσες αρχές, οι 
πολεοδόμοι, τα κράτη μέλη χρήστες και 
οι τελικοί χρήστες χρειάζονται άμεσες 
λύσεις για να αντιμετωπίσουν τη νομική 
αβεβαιότητα στην οποία οδηγούν η 
έλλειψη επικαιροποιημένων 
εναρμονισμένων προτύπων και, μεταξύ 
άλλων, τα ρυθμιστικά κενά· ζητεί από την 
Επιτροπή να ασχοληθεί με το ζήτημα 
αυτό κατά προτεραιότητα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας στοχευμένης 
βραχυπρόθεσμης νομικής τροποποίησης 
για την αντιμετώπιση των επειγουσών 
νομικών και τεχνικών προκλήσεων και 
ταυτόχρονα να προωθήσει αποφασιστικά 
μια θεμελιώδη αναθεώρηση του CPR· 
καλεί την Επιτροπή να επιλύσει αυτό το 
πρόβλημα πριν από οποιαδήποτε 
αναθεώρηση του CPR και κατά την 
επανεξέταση του κεκτημένου του CPR·

Or. en

Τροπολογία 110
Sandro Gozi, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ανησυχεί για το ενδεχόμενο να 
αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρονοβόρα 
οποιαδήποτε αναθεώρηση του CPR και δη 
οποιαδήποτε επανεξέταση του 
κεκτημένου του CPR τη στιγμή που οι 
κατασκευαστές χρειάζονται άμεσες λύσεις 
για να αντιμετωπίσουν τη νομική 
αβεβαιότητα στην οποία οδηγεί η έλλειψη 
επικαιροποιημένων εναρμονισμένων 
προτύπων· καλεί την Επιτροπή να 
επιλύσει αυτό το πρόβλημα πριν από 
οποιαδήποτε αναθεώρηση του CPR και 

29. ζητεί μια φιλόδοξη αναθεώρηση 
του CPR που θα λαμβάνει υπόψη ότι οι 
κατασκευαστές χρειάζονται άμεσες λύσεις 
για να αντιμετωπίσουν τη νομική 
αβεβαιότητα στην οποία οδηγεί η έλλειψη 
επικαιροποιημένων εναρμονισμένων 
προτύπων· επισημαίνει ότι η αναθεώρηση 
του CPR οφείλει να αποσκοπεί στη 
δημιουργία ενός στιβαρού ρυθμιστικού 
πλαισίου με αποτελεσματικούς, εύκολα 
εφαρμόσιμους και εναρμονισμένους 
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κατά την επανεξέταση του κεκτημένου 
του CPR·

κανόνες·

Or. en


