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Suġġett: Sessjoni ta' skrutinju leġiżlattiv dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament 
dwar il-Prodotti għall-Bini (Regolament (UE) Nru 305/2011)

Arranġamenti prattiċi

Fuq talba tal-Koordinaturi tal-IMCO tal-4 ta' Diċembru 2019, il-Kumitat IMCO qed jorganizza 
sessjoni ta' skrutinju leġiżlattiv fit-22 ta' Jannar 2020 dwar l-istat tal-implimentazzjoni tar-
Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini1. Fl-istess ħin, il-Koordinaturi tal-IMCO ddeċidew 
ukoll li jabbozzaw rapport ta' implimentazzjoni dwar ir-Regolament.

Rappreżentant tad-DĠ GROW se jindirizza l-Kumitat, segwit minn dibattitu mal-Membri. Is-
servizz kompetenti fid-DĠ GROW huwa l-unità C1 (Teknoloġiji u Prodotti nodfa). 

Informazzjoni ġenerali dwar ir-Regolament

Ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini (ir-Regolament 
dwar il-Prodotti għall-Bini, CPR) ġie adottat fl-2011 u ġie applikat kompletament sa minn 
Lulju 2013. L-għan ewlieni tar-Regolament, bħad-Direttiva dwar il-Prodotti tal-Kostruzzjoni 
preċedenti (id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE), huwa li s-suq intern jaħdem tajjeb għall-
prodotti għall-bini fl-UE billi jistabbilixxi kundizzjonijiet armonizzati għall-

1 Ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 li jistabbilixxi 
kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-
Kunsill 89/106/KEE.
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kummerċjalizzazzjoni tagħhom.

L-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tas-CPR

Fl-24 ta' Ottubru 2019, il-Kummissjoni ppubblikat evalwazzjoni tas-CPR.2 Fl-istess ħin, hija 
adottat rapport dwar l-eżitu tal-evalwazzjoni tar-rilevanza tal-kompiti stabbiliti fl-
Artikolu 31(4) li jirċievu finanzjament mill-Unjoni skont l-Artikolu 34(2) tas-CPR.3

L-għan tal-evalwazzjoni huwa li jiġi vvalutat sa liema punt is-CPR issodisfa l-objettivi tiegħu 
u għen biex jitnaqqsu l-ostakli għas-suq intern għall-prodotti għall-bini.

L-analiżi tal-effettività (il-punt sa fejn is-CPR laħaq l-għanijiet tiegħu) turi li, minkejja n-
nuqqas ta' rabta ta' kawżalità ppruvata, il-kummerċ transkonfinali tal-prodotti għall-bini kiber 
fl-UE sa mill-introduzzjoni tas-CPR. Skont l-evalwazzjoni, il-ħtiġijiet u l-isfidi ewlenin 
indirizzati mis-CPR jinkludu: (i) żieda fl-opportunitajiet ta' kummerċ għall-atturi ekonomiċi 
fis-suq intern tal-UE; (ii) għażla akbar ta' prodotti għall-utenti finali; (iii) komunikazzjoni u 
informazzjoni aħjar (inkluża d-disponibbiltà ta' informazzjoni komprensiva dwar il-prodotti); u 
(iv) inċertezza legali mnaqqsa.

In-nuqqasijiet ewlenin identifikati mill-evalwazzjoni huma:

(i) il-prestazzjoni insuffiċjenti u l-kwalità tal-output tas-sistema ta' standardizzazzjoni 
skont is-CPR;

(ii) ir-rwol anqas minn effettiv tal-Istati Membri fis-sorveljanza tas-suq; u

(iii) r-rata baxxa ta' adozzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' simplifikazzjoni. 

Fil-każ ta' reviżjoni, il-Kummissjoni barra minn hekk tissuġġerixxi li jista' jkun hemm bżonn 
ta' titjib rigward:

(i) konsistenza ma' leġiżlazzjoni oħra dwar prodotti;

(ii) ir-rilevanza tar-rotta alternattiva għall-istandardizzazzjoni;

(iii) il-proporzjon bejn il-kostijiet u l-benefiċċji;

(iv) id-duplikazzjoni tar-rekwiżiti ta' informazzjoni; u

(v) ċerti rekwiżiti għall-ittestjar u l-informazzjoni, b'mod partikolari dawk ambjentali, 
u l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, is-sikurezza u s-saħħa.

Standardizzazzjoni taħt is-CPR

Fir-rigward tar-rotta alternattiva għall-istandardizzazzjoni prevista mis-CPR u msemmija fl-
evalwazzjoni, aktar informazzjoni u valutazzjoni aktar dettaljata huma pprovduti fir-rapport tal-
Kummissjoni dwar l-eżitu tal-evalwazzjoni tar-rilevanza tal-kompiti stipulati fl-Artikolu 31(4) 

2 SWD(2019)1770 u SWD(2019)1771. Dan tal-aħħar huwa sunt tal-ewwel.
3 COM(2019)800.
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[tas-CPR] li jirċievu finanzjament mill-Unjoni skont l-Artikolu 34(2).

Dan ir-rapport janalizza kif l-Organizzazzjoni Ewropea għall-Valutazzjoni Teknika (EOTA) 
wettqet il-kompiti li għalihom irċeviet finanzjament mill-UE. L-għan ewlieni tal-EOTA huwa 
li toffri lill-manifatturi rotta alternattiva biex jiksbu l-marka CE għall-prodotti għall-bini li 
mhumiex koperti minn standards Ewropej armonizzati żviluppati mill-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN). Għal dawk il-prodotti għall-bini, il-manifatturi jistgħu jitolbu 
Valutazzjoni Teknika Ewropea (ETA), li se tifforma l-bażi għall-ħruġ tad-dikjarazzjoni ta' 
prestazzjoni u għat-twaħħil tal-marka CE. Il-Kummissjoni tinnota li r-rotta tal-EOTA ma 
ntużatx għal prodotti innovattivi, kif kien maħsub. B'hekk, il-maġġoranza kbira ta' ETAs 
ippreparati ma jikkonċernawx prodotti innovattivi, iżda prodotti diġà fis-suq. Barra minn hekk, 
kif iddikjarat fir-rapport, evidenza ċirkostanzjali tissuġġerixxi b'mod qawwi li r-rotta tal-EOTA 
ibbenefikat b'mod sinifikanti minn prestazzjoni baxxa tas-sistema ta' standardizzazzjoni, u li l-
ETAs jistgħu anki jitqiesu bħala standards żviluppati b'mezzi alternattivi. Barra minn hekk, 
minħabba l-ispejjeż għoljin ta' żvilupp tal-ETAs, ir-rotta tibqa' għalja u mhux favorevoli għall-
SMEs.

Għan tas-sessjoni ta' skrutinju

L-għan tas-sessjoni ta' skrutinju leġiżlattiv huwa li tippermetti lill-Membri jiskrutinizzaw l-
evalwazzjoni tal-Kummissjoni tas-CPR. F'dan il-kuntest, tista' tingħata attenzjoni partikolari 
għall-kwistjonijiet ta' standardizzazzjoni, kif dettaljat fir-rapport dwar il-kompiti skont is-CPR, 
li jirċievu finanzjament mill-Unjoni adottat fl-istess ħin bħall-evalwazzjoni.

Il-membri jistgħu wkoll ikunu jixtiequ jagħmlu skrutinju tal-ideat tal-Kummissjoni dwar is-
segwitu li tista' tagħti lill-evalwazzjoni, inkluż x'tista' tipproponi fil-kuntest ta' kwalunkwe 
reviżjoni tas-CPR.


