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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Στις 18 Μαρτίου 2020, ανατέθηκε στον εισηγητή η εκπόνηση έκθεσης σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων 
εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, εν συνεχεία των σχεδίων της 
Επιτροπής για αναθεώρηση του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα (CPR).

Από τότε που διορίστηκε, ο εισηγητής έχει συγκεντρώσει πληροφορίες και έχει βασίσει την 
έρευνά του στις ακόλουθες πηγές, μεταξύ άλλων: 

 Διάσκεψη ενδιαφερόμενων τεχνικών παραγόντων για την αναθεώρηση του CPR, την 
οποία διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα η ΔΓ GROW στις 7 
Σεπτεμβρίου 2020·

 Δανικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο (DTI), Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 
Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Global Data 
Collection Company (GDCC), Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), VVA 
Economics & Policy «Supporting study for the review of the Construction Products 
Regulation. Impact assessment: final report”, 20181·

 Υποστηρικτική μελέτη για την εκτίμηση επιπτώσεων ενόψει της αναθεώρησης του 
κανονισμού για τα δομικά προϊόντα, τελική έκθεση που θα δημοσιευθεί στα τέλη του 
2020, Copenhagen Economics, Δανικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο (DTI) και Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης (EPRD)·

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή “Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 - 
Analysis of production and trade data on construction products”, 20192·

Κανονισμός για τα δομικά προϊόντα - εισαγωγή 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας 
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (κανονισμός για τα δομικά προϊόντα/CPR) 
εγκρίθηκε το 2011 και αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην εσωτερική αγορά. 

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα δομικά προϊόντα δεν ακολουθεί τη λεγόμενη νέα προσέγγιση για 
την τεχνική εναρμόνιση, η οποία εφαρμόζεται ευρέως στη νομοθεσία για την εσωτερική 
αγορά προϊόντων. Η ιδιομορφία των κανόνων για τα δομικά προϊόντα οφείλεται στο 
χαρακτηριστικό τους ως ενδιάμεσων προϊόντων και στο γεγονός ότι οι κανόνες για τις 
δομικές κατασκευές εμπίπτουν στις εθνικές αρμοδιότητες. Κατά συνέπεια, ο CPR δεν 
καθορίζει απαιτήσεις για τα προϊόντα. Ο CPR περιέχει μάλλον ένα σύνολο εναρμονισμένων 
κανόνων για την αξιολόγηση των επιδόσεων των δομικών προϊόντων σε σχέση με τα κύρια 
χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων (π.χ. επιδόσεις πυρός, ηχομόνωση). Εντούτοις, τα 
κράτη μέλη διατηρούν τις αρμοδιότητές τους σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφάλειας και με τις 
περιβαλλοντικές και ενεργειακές απαιτήσεις που ισχύουν για τα κτίρια και τα έργα πολιτικού 
μηχανικού.

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

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621
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Στην Ευρώπη, 18 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται στον κατασκευαστικό τομέα, τομέα 
που συνεισφέρει κατά 9% στο ΑΕγχΠ3. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του CPR πρέπει 
πρωτίστως να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα. Το αδιέξοδο στο οποίο έχει 
οδηγηθεί η δημιουργία και η προσαρμογή εναρμονισμένων προτύπων για τα δομικά 
προϊόντα, για το οποίο ευθύνονται εν μέρει κάποιες τυπικές προϋποθέσεις (βλ. απόφαση του 
ΔΕΕ C-613/14 — “James Elliot”), έχει γίνει αιτία να σταματήσει η περαιτέρω ανάπτυξη 
εναρμονισμένων προτύπων. Ο εισηγητής θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα που 
απειλεί τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δομικών προϊόντων. Για να βγει από το 
αδιέξοδο και να κινηθεί και πάλι η διαδικασία τυποποίησης. απαιτούνται βραχυπρόθεσμες 
λύσεις αλλά και ενέργειες σε βάθος χρόνου.  Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την αξιολόγηση του CPR από την Επιτροπή και για την συνεχιζόμενη εξέταση προκειμένου 
να αρθούν τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά δομικών προϊόντων.

Ανάπτυξη και ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς προϊόντων δομικών προϊόντων

Ενώ ο CPR διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των δομικών προϊόντων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμφέροντα και οι ανάγκες των κρατών μελών πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη. Ο CPR θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για τη σήμανση CE των 
δομικών προϊόντων και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δηλώνονται οι 
επιδόσεις τους σε σχέση με τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Οι απαιτήσεις αυτές είναι 
αναγκαίες διότι εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση επαγγελματιών, 
αρχών και καταναλωτών είναι αξιόπιστες, αλλά και διότι επιτρέπουν στους κατασκευαστές 
στα διάφορα κράτη μέλη να συγκρίνουν δομικά προϊόντα.

Ο εισηγητής τονίζει ότι η έννοια της κοινής τεχνικής γλώσσας πρέπει να διατηρηθεί ως 
σύνδεσμος μεταξύ των απαιτήσεων των κρατών μελών και της δήλωσης επιδόσεων που 
διευκρινίζεται στον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα. Ο εισηγητής αναγνωρίζει τον 
σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) ως αρμόδιων φορέων για την 
διαμόρφωση εναρμονισμένων προτύπων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης 
(ΕΟΤΑ) και οι οργανισμοί τεχνικής αξιολόγησης (TAB) πρέπει να συνεχίζουν να είναι 
αρμόδιοι για την κατάρτιση των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης.

Ο εισηγητής θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι από τα 444 υφιστάμενα εναρμονισμένα 
πρότυπα για τα δομικά προϊόντα, μόλις τα 12 έχουν δημοσιευθεί την τελευταία τετραετία. 
Αυτή η παράλυση εξηγείται από τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία νέων προτύπων 
αλλά και από τον φόρτο που δημιουργεί η αναθεώρηση των υφιστάμενων προτύπων. Η 
επίσπευση της διαδικασίας αυτής και η βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων 
ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων είναι υψίστης σημασίας. Κατασκευαστές δομικών 
προϊόντων και τελικοί χρήστες απαιτούν και ασφάλεια δικαίου, και μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια σχεδιασμού.

Σήμανση CE και δήλωση επιδόσεων (DoP)

3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The European construction sector - A global partner (Ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός 
τομέας — ένας εταίρος παγκόσμιας κλίμακας), 2016.
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Στην πράξη, η σήμανση CE για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών συχνά 
παρερμηνεύεται ως σήμα ποιότητας. Ωστόσο, η σήμανση CE αναφέρεται στις επιδόσεις του 
προϊόντος και δεν υποδηλώνει συμμόρφωση με συγκεκριμένες απαιτήσεις του προϊόντος, 
όπως η ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτιμά λύσεις που παρέχουν στον τελικό 
χρήστη ακριβείς και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των δομικών προϊόντων 
και τη συμμόρφωσή τους με τις εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων. Τελικοί 
χρήστες, ΜΜΕ και επαγγελματίες χρήστες πρέπει να μπορούν να διαθέτουν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες προϊόντος ούτως ώστε να είναι βέβαιοι ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
οικοδομικές προδιαγραφές των κρατών μελών. Η δήλωση επιδόσεων πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη και σαφή προβλεπόμενη χρήση.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής θα ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν ελάχιστες απαιτήσεις προϊόντος στον CPR. Αυτές θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Οι ελάχιστες απαιτήσεις των προϊόντων μπορεί επίσης να φανούν χρήσιμες 
στην προσπάθεια αποφυγής ενός ενδεχόμενου κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς.

Υιοθέτηση μεθόδων βασισμένων στις ΤΠ 

Ο όγκος των σχετικών με το προϊόν πληροφοριών που θα πρέπει να κοινοποιηθεί στους 
χρήστες βάσει του CPR  θα αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα, δεδομένων ιδίως των 
απαιτήσεων περί βιωσιμότητας και περιβάλλοντος. Είναι συνεπώς αναμενόμενο ότι οι 
πληροφορίες για το προϊόν δεν θα μπορούν να μεταδοθούν στην πληρότητά τους μέσω της 
σήμανσης CE του προϊόντος. Είναι όμως ζωτικής σημασίας να μπορούν οι οικοδόμοι και 
λοιποί χρήστες δομικών προϊόντων να εξακριβώνουν εύκολα και αξιόπιστα κατά πόσο ένα 
δομικό προϊόν σε συγκεκριμένο κράτος μέλος έχει εγκριθεί για την προβλεπόμενη χρήση. 
Από την άποψη αυτή, συνιστώνται ιδιαιτέρως οι ψηφιακές μέθοδοι. Η χρήση τους θα 
καταστήσει δυνατή την απλή σύγκριση των απαιτήσεων των κρατών μελών και των 
πληροφοριών που περιέχει η δήλωση επιδόσεων.  Η πείρα έχει δείξει εξάλλου ότι η 
κοινοποίηση των ίδιων πληροφοριών δύο φορές, μία φορά στην δήλωση επιδόσεων και μια 
δεύτερη στη σήμανση CE, είναι περιττή. Η άλλη λύση είναι να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που 
βασίζονται στις ΤΠ για μια αποτελεσματικότερη η επικοινωνία μεταξύ διαφόρων 
παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Από την άποψη αυτή, έννοιες και μέθοδοι όπως η 
τεχνολογία Blockchain και οι Smart DOP4 αποτελούν κατά την άποψη του εισηγητή 
απαραίτητες εξελίξεις που πρέπει να ενσωματωθούν σε έναν αναθεωρημένο CPR. Για να 
εξασφαλιστεί όμως η ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω ψηφιακών λύσεων, ο 
αναθεωρημένος CPR πρέπει να προβλέπει ένα κατάλληλο πλαίσιο που θα εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη. Τα εθνικά σημεία επαφής για τα προϊόντα μπορούν να αναλάβουν την ψηφιακή 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις για τα προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών για συγκεκριμένες χρήσεις.

4 Οι Έξυπνες Δηλώσεις Επιδόσεων (Smart DOP) προσφέρουν λύσεις που δίνουν στους χρήστες δομικών 
προϊόντων την δυνατότητα να συγκρίνουν εύκολα τις απαιτήσεις ενός κράτους μέλους με τις πληροφορίες για το 
προϊόν που περιέχει η δήλωση επιδόσεων. Αυτές οι λύσεις όμως προϋποθέτουν την ψηφιακή εναρμόνιση από τα 
κράτη μέλη των υφιστάμενων ειδικών απαιτήσεων χρήσης για τα δομικά προϊόντα με μια ηλεκτρονική δήλωση 
απόδοσης. Η  ψηφιακή παροχή των απαιτήσεων για συγκεκριμένες χρήσεις των προϊόντων μπορεί να 
διεκπεραιωθεί από τα εθνικά σημεία επαφής για τα προϊόντα.
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Ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς

Οι διατάξεις του αναθεωρημένου CPR σε ό,τι αφορά την εποπτεία της αγοράς πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κατασκευαστικού τομέα. 

Οι ΜΜΕ ιδίως διαμαρτύρονται για την σημερινή κατάσταση των μεθόδων εποπτείας της 
αγοράς διότι τις θεωρούν ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές. Η αδυναμία αποτελεσματικής 
εποπτείας της αγοράς υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη νομοθεσία της Ένωσης και στη 
σήμανση CE. Επιπροσθέτως, αποτυγχάνει να δημιουργήσει  ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
για τους οικονομικούς φορείς. Η ανεπαρκής εποπτεία της αγοράς ενέχει επίσης τον κίνδυνο 
αύξησης του αριθμού των δομικών προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις δηλωθείσες 
επιδόσεις τους και θέτουν έτσι σε κίνδυνο τελικούς χρήστες και καταναλωτές. 

Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/1020 για την εποπτεία της αγοράς5. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύουν κατά πόσον η 
δήλωση επιδόσεων ενός προϊόντος πληροί τις απαιτήσεις του κράτους μέλους για την 
προβλεπόμενη χρήση. Επιπλέον, οι αρμοδιότητες των αρχών εποπτείας της αγοράς πρέπει 
επίσης να έχουν εφαρμογή και αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις απευθείας προμήθειας 
του προϊόντος από τον χρήστη.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει επίσης να δώσουν προσοχή στις διαδικτυακές 
πωλήσεις στον τομέα των δομικών προϊόντων: είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί μια 
αποτελεσματική εποπτεία των δομικών προϊόντων που πωλούνται μέσω διαδικτύου και δη 
όσων αγοράζονται από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλίζεται και  η ασφάλεια των 
προϊόντων, και ο θεμιτός ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά.

Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ

Εκτός από τον CPR, υπάρχουν και άλλοι εναρμονισμένοι τομείς του παράγωγου δικαίου της 
ΕΕ, όπως η οδηγία για τα μηχανήματα, ο κανονισμός για το πλαίσιο ενεργειακής σήμανσης6, 
η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα7  και η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, που 
επηρεάζουν με τη σειρά τους τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν το πεδίο εφαρμογής, τα όρια και η σχέση 
μεταξύ του CPR και του σχετικού παράγωγου δικαίου της ΕΕ. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
κανόνες σύγκρουσης νόμων σε περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης με τον CPR προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου.

Βιωσιμότητα των δομικών προϊόντων

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στόχο της Επιτροπής να καταστήσει τον 
κατασκευαστικό τομέα πιο βιώσιμο με το να εξετάσει τις επιδόσεις βιωσιμότητας των 

5 ΕΕ 169 της 25.6.2019, σ.1
6 ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ.1
7 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ.2
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δομικών προϊόντων κατά την αναθεώρηση του CPR, όπως προαναγγέλθηκε στο σχέδιο 
δράσης για την κυκλική οικονομία. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει ότι η ενσωμάτωση των 
στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης στον νέο/αναθεωρημένο CPR πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση 
των τιμών των δομικών προϊόντων. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να ληφθούν υπόψη τα 
κριτήρια βιωσιμότητας στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης αναθεώρησης του CPR πρέπει να 
μελετηθεί.

Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων

Πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στις διαδικασίες 
διαβούλευσης και αξιολόγησης του CPR προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων. Στην διαδικασία αξιολόγησης του CPR πρέπει 
επίσης να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και τα έξοδα των επιχειρήσεων και δη των ΜΜΕ.

Η θέση του εισηγητή

Ιδίως εν συνεχεία της πανδημίας της COVID-19 και των οικονομικών της επιπτώσεων, είναι 
σημαντικό να μην επιβληθούν περιττά και αδικαιολόγητα γραφειοκρατικά προσκόμματα 
στον κατασκευαστικό κλάδο. Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον κατασκευαστικό 
τομέα είναι ορατές στις ελλείψεις του εφοδιασμού σε οικοδομικά υλικά και στις απουσίες 
εργαζομένων λόγω υποχρεωτικής καραντίνας. Οικονομικοί φορείς, δημοτικές αρχές, 
νοικοκυριά διστάζουν να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις και αυτό επηρεάζει αρνητικά 
τον κατασκευαστικό τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν ανάγκη από ευέλικτες, σαφείς 
και ευκόλως εφαρμόσιμες λύσεις για να εργαστούν προς την κατεύθυνση της οικονομικής 
ανάκαμψης. Σε περίπτωση αναθεώρησης του CPR, η αναθεώρηση αυτή πρέπει να λάβει 
υπόψη της τις ανάγκες του χώρου και τις ιδιομορφίες του κατασκευαστικού κλάδου και δη 
των ΜΜΕ.  Η αναθεώρηση των σχετικών με τον CPR υφιστάμενων προτύπων προϋποθέτει 
νομική σαφήνεια.  Κάτι τέτοιο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό διαρκούσης οποιασδήποτε 
μεταβατικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας θα διαμορφωθούν νέα πρότυπα. Από την 
άποψη αυτή, νομοθετικά κενά πρέπει να αποφευχθούν, απαιτήσεις περί διαφάνειας και 
ποιότητας πρέπει να εκπληρωθούν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
δημοσίων αρχών και ΜΜΕ, πρέπει να συμμετάσχουν.

Έχοντας τούτα κατά νου, ο εισηγητής προτείνει: (I) περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς προϊόντων δομικών προϊόντων, (II) βελτιστοποίηση της σήμανσης CE και της 
δήλωσης επιδόσεων, (III) ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, (IV) σαφείς οδηγίες σε 
περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης των νομοθεσιών για συγκεκριμένα προϊόντα με τον CPR, και 
(V) χρήση ψηφιακών εργαλείων.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών 
(κανονισμός για τα δομικά προϊόντα)
(2020/2028(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων 
εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, 
την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των 
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 
95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 
2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 
απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2,

– έχοντας υπόψη την από 24ης Οκτωβρίου 2019 αξιολόγηση από την Επιτροπή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του 
τομέα των δομικών κατασκευών (SWD(2019)1770),

– έχοντας υπόψη την από 24ης Οκτωβρίου 2019 έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης της καταλληλότητας των καθηκόντων που καθορίζονται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 4 και αποτελούν αντικείμενο ενωσιακής χρηματοδότησης 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων (COM(2019)0800),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση 
των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/20113,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου4,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και 

1 ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5.
2 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.
3 ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1.
4 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
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για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου5,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό  (ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των 
εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/20086,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το μέλλον της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης7,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016 με τίτλο 
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» (COM(2016)0860),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Ένα 
νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία – Για μια πιο καθαρή και πιο 
ανταγωνιστική Ευρώπη» (COM(2020)0098),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 
12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης 
εκθέσεων πρωτοβουλίας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατασκευαστικός κλάδος παρέχει άμεσα 18 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και παράγει 9% του ΑΕγχΠ8·

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·

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·

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·

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·

5 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82.
6 ΕΕ L 91 της 29.3.2019, σ. 1.
7 ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 56.
8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The European construction sector - A global partner (Ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός 
τομέας — ένας εταίρος παγκόσμιας κλίμακας), 2016.
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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·

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

Κοινή τεχνική γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων

4. σημειώνει ότι η κοινή τεχνική γλώσσα που εισάγει 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· 

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·

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· 

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·

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· 

9. πιστεύει ότι, αφού τα πρότυπα έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και θεωρούνται μέρος 
της νομοθεσίας της Ένωσης, τα κείμενα των εκδοθέντων εναρμονισμένων προτύπων 
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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·

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· 

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· 

12. τονίζει πόσο χρονοβόρος και δαπανηρή είναι η εναλλακτική επιλογή του ΕΟΤΑ, μια 
επιλογή απαγορευτική για τις ΜΜΕ και οικονομικά προσιτή σχεδόν μόνο για τους 
μεγάλους παράγοντες της αγοράς· 

Σήμανση CE και δήλωση επιδόσεων (DoP)

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· 

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· 

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· 

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· 

Εποπτεία της αγοράς

17. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι η εποπτεία της αγοράς των δομικών προϊόντων 
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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·

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·

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·

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·

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·  

Βιωσιμότητα δομικών προϊόντων

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·

23. εκφράζει επ' αυτού την ικανοποίησή του για τον στόχο της Επιτροπής να καταστήσει 
τον κατασκευαστικό τομέα πιο βιώσιμο με το να εξετάσει τις επιδόσεις βιωσιμότητας 
των δομικών προϊόντων κατά την αναθεώρηση του CPR, όπως προαναγγέλθηκε στο 
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία· 

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·
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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· 

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 σχεδιασμό9, ο 
κανονισμός για το πλαίσιο ενεργειακής σήμανσης10, η οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα11 και η οδηγία για το πόσιμο νερό12, και, όπου απαιτείται, να απλουστεύσει 
τις σχετικές διατάξεις προκειμένου να διασφαλιστεί νομική σαφήνεια για τις 
επιχειρήσεις·

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· 

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· 

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 κατά την επανεξέταση του κεκτημένου του CPR·

°

° °

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή καθώς και στα κράτη μέλη.

9 ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
10 ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1.
11 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
12 ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.


