
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/2357 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 1ης Δεκεμβρίου 2022

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/451 όσον αφορά το εναρμονισμένο πρότυπο 
για ανακλαστήρες οδοστρωμάτων 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, 
για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, οι κατασκευαστές πρέπει να χρησιμοποιούν τις μεθόδους και τα κριτήρια 
που προβλέπονται στα εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αξιολόγηση της επίδοσης των δομικών προϊόντων που καλύπτονται από τα 
πρότυπα αυτά σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους.

(2) Με την επιστολή M/111, της 29ης Αυγούστου 1996, η Επιτροπή υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) 
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) αίτημα για την εκπόνηση εναρμονισμένων 
προτύπων προς υποστήριξη της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) (στο εξής: εντολή). H εντολή επιτρέπει την 
αναθεώρηση των εναρμονισμένων προτύπων που εκπονήθηκαν βάσει αυτής.

(3) Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις καθώς και οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η CEN 
αναθεώρησε το υπάρχον εναρμονισμένο πρότυπο EN 1463-1:2009 για τους ανακλαστήρες οδοστρωμάτων, τα στοιχεία 
αναφοράς του οποίου δημοσιεύτηκαν στην ανακοίνωση 2018/C 092/06 της Επιτροπής (3). Η αναθεώρηση αυτή είχε ως 
αποτέλεσμα την έκδοση του αναθεωρημένου εναρμονισμένου προτύπου EN 1463-1:2021 για τους ανακλαστήρες 
οδοστρωμάτων.

(4) Το αναθεωρημένο εναρμονισμένο πρότυπο EN 1463-1:2021 περιέχει βελτιωμένες μεθόδους για την αξιολόγηση της 
επίδοσης των σχετικών δομικών προϊόντων. Επιπλέον, η διατύπωση ορισμένων διατάξεων έπρεπε να βελτιωθεί προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ορθή και ομοιόμορφη ερμηνεία τους σε όλα τα κράτη μέλη. Ήταν επίσης αναγκαίο να αφαιρεθούν από 
το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προϊόντα που εγκαθίστανται μόνο προσωρινά, δεδομένου ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν 
αποτελούν δομικά προϊόντα για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Ως εκ τούτου, το αναθεωρημένο 
πρότυπο συμβάλλει σημαντικά στην οδική ασφάλεια και στην κατάργηση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο.

(5) Η Επιτροπή αξιολόγησε κατά πόσο το εναρμονισμένο πρότυπο που αναθεώρησε η CEN είναι σύμφωνο με τη σχετική εντολή 
και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

(6) Το εναρμονισμένο πρότυπο που αναθεώρησε η CEN είναι σύμφωνο με τη σχετική εντολή και τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 305/2011. Επομένως, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα στοιχεία αναφοράς αυτού του προτύπου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5.
(2) Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12).
(3) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 
89/106/ΕΟΚ (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (ΕΕ C 92 
της 9.3.2018, σ. 139).
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(7) Στο παράρτημα Ι της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/451 της Επιτροπής (4) παρατίθενται τα στοιχεία αναφοράς των 
εναρμονισμένων προτύπων που εκπονήθηκαν προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Συνεπώς, τα στοιχεία 
αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου EN 1463-1:2021 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο εν λόγω παράρτημα.

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, πρέπει να ορίζεται περίοδος συνύπαρξης 
για κάθε εναρμονισμένο πρότυπο που αντικαθιστά άλλο εναρμονισμένο πρότυπο.

(9) Επομένως, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/451 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10) Για να μπορέσουν οι κατασκευαστές να χρησιμοποιήσουν το αναθεωρημένο εναρμονισμένο πρότυπο το ταχύτερο δυνατόν, η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/451 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 1η Δεκεμβρίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN

(4) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/451 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα που εκπονήθηκαν για τα 
δομικά προϊόντα προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 77 της 
20.3.2019, σ. 80).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/451, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

Αριθ. Στοιχεία αναφοράς του προτύπου Στοιχεία αναφοράς του αντικαθιστάμενου 
προτύπου

Έναρξη της 
περιόδου 

συνύπαρξης (ηη. 
μμ.εεεε.)

Λήξη της περιόδου 
συνύπαρξης (ηη.μμ. 

εεεε.)

«7. EN 1463-1:2021
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών — 
Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων — 
Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών 
επιδόσεων

EN 1463-1:2009
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών — 
Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων — 
Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών 
επιδόσεων

2.12.2022 2.12.2023»
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