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Emenda 50
Cristian Silviu Buşoi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 5 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(5) Meta applikabbli, dispożizzjonijiet 
għall-użu intiż ta’ prodott għall-bini fi Stat 
Membru, bil-għan li jiġu rispettati r-
rekwiżiti bażiċi għall-prodotti għall-bini, 
jiddeterminaw il-karatterstiċi essenzjali il-
prestazzjoni ta’ liema għandha tiġi 
dikjarata.

(5) Meta applikabbli, dispożizzjonijiet 
għall-użu intiż jew l-użu ta’ prodott għall-
bini fi Stat Membru, bil-għan li jiġu 
rispettati r-rekwiżiti bażiċi għall-prodotti 
għall-bini, jiddeterminaw il-karatterstiċi 
essenzjali l-prestazzjoni ta’ liema għandha 
tiġi dikjarata.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-regoli f’dan is-settur u d-dispożizzjonijiet  fil-qofol tat-test, huwa neċessarju li 
jissemma wkoll “l-użu” f’dan il-każ.

Emenda 51
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 8 a (ġdida) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(8a) L-attivitajiet tal-kuntratturi 
m’għandhomx jaqgħu fl-ambitu ta’ dan 
ir-Regolament. Il-kostruzzjoni hija servizz 
u mhux it-tqegħid ta’ prodott fis-suq mill-
manifattur. L-attivitajiet tal-bini f’każijiet 
speċifiċi jinkludu l-fabrikazzjoni separata 
ta’ komponenti individwali tal-bini, li 
mbagħad jiġu inkorporati fix-xogħol tal-
bini mill-kuntrattur .

Or.de
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Ġustifikazzjoni

Ir-regolament il-ġdid finalment għandu jirnexxilu  jagħmilha ċara li l-kuntratturi li 
jipprefabbrikaw il-komponenti individwali fis-sit jew mhux fis-sit mhumiex inklużi fl-ambitu 
tar-regolament. Dan ir-regolament jistabbilixxi l-kundizzjonijiet biex il-prodotti għall-bini 
jitqiegħdu jew isiru disponibbli fis-suq. Dan ma jindirizzax l-inkorporazzjoni tal-prodotti 
għall-bini fil-proġetti ta' kostruzzjoni .

Emenda 52
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 15 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(15) Livelli ta’ limitu determinati mill-
Kummissjoni f’konformità ma’ dan ir-
Regolament għandhom ġeneralment 
ikunu valuri rikonoxxuti għall-prodotti 
għall-bini fir-rigward tad-dispożizzjonijiet 
fl-Istati Membri.

(15) Livelli ta’ limitu determinati mill-
Kummissjoni f’konformità ma’ dan ir-
Regolament għall-prodotti għall-bini 
għandhom jiżguraw livell għoli ta’ 
protezzjoni fil-qofol tal-Artikolu 114 
TFUE.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-valuri ta’ limitu jistgħu jiġu determinati għal raġunijiet tekniċi jew regolatorji (ara 
premessa 16). Meta l-valuri ta’ limitu jiġu determinati għal raġunijiet regolatorji, dawn ikunu 
intiżi għall-protezzjoni  tat-tħassib tal-benesseri pubbliku msemmi fl-Artikolu 14 TFUE: is-
saħħa, is-sigurtà, il-protezzjoni ambjentali u l-protezzjoni tal-konsumatur. Għaldaqstant, il-
bażi tagħhom m’għandhiex tkun “ir-rikonoxximent ġenerali” iżda l-eżerċitar ta’ “livell għoli
ta’ protezzjoni” msemmi fl-Artikolu 14.

Emenda 53
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 24 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(24) Id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni tista’ 
tinkludi b’mod utli anke informazzjoni 

(24) Id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni tista’ 
tinkludi anke informazzjoni dwar il-
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dwar il-kontenut ta’ sustanzi perikolużi 
sabiex jitjiebu l-possibiltajiet għal bini 
sostenibbli u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta’ 
prodotti ekoloġiċi. Dan ir-Regolament 
huwa bla ħsara għad-drittijiet u l-obbligi 
tal-Istati Membri skont strumenti oħra tal-
liġi tal-Unjoni li jistgħu japplikaw għal 
sustanzi perikolużi, b’mod partikolari d-
Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas- 16 ta’ Frar 1998 dwar it-
tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali1, id-
Direttiva 2000/60 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li 
tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja 
fil-qasam tal-politika ta’ l-ilma2, ir-
Regolament 1907/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 
2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, l-
Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-
Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH), 
li tistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-
Sustanzi Kimiċi3, id-Direttiva 2008/98/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Novembru dwar l-iskart4 u r-
Regolament (KE) 1272/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 
2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u 
l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet .

kontenut ta’ sustanzi perikolużi sabiex 
jitjiebu l-possibiltajiet għal bini sostenibbli 
u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta’ prodotti 
ekoloġiċi. Dan ir-Regolament huwa bla 
ħsara għad-drittijiet u l-obbligi tal-Istati 
Membri skont strumenti oħra tal-liġi tal-
Unjoni li jistgħu japplikaw għal sustanzi 
perikolużi, b’mod partikolari d-Direttiva 
98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas- 16 ta’ Frar 1998 dwar it-
tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali5, id-
Direttiva 2000/60 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li 
tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja 
fil-qasam tal-politika ta’ l-ilma6, ir-
Regolament 1907/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 
2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, l-
Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-
Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH), 
li tistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-
Sustanzi Kimiċi7, id-Direttiva 2008/98/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Novembru dwar l-iskart8 u r-
Regolament (KE) 1272/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 
2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u 
l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet .

Or.en

Emenda 54
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 24 a (ġdida) 

                                               
1 ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.
2 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
3 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
4 ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.
5 ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.
6 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
7 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
8 ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(24a) Id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni 
tista’ tiġi numerata f’konformità man-
numru ta’ referenza tat-tip ta’ prodott.

Or.en

Emenda 55
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 31 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(31) Il-marka CE għandha tkun l-unika 
marka ta’ konformità tal-prodott għall-bini 
mal-prestazzjoni ddikjarata u l-konformità 
mar-rekwiżiti applikabbli rigward il-
leġislazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni. Madankollu, jistgħu 
jintużaw marki oħra, dment li huma jgħinu 
biex itejbu l-protezzjoni tal-utenti tal-
prodotti għall-bini u ma jkunux koperti 
mil-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni.

(31) Il-marka CE għandha tkun l-unika 
marka ta’ konformità tal-prodott għall-bini 
mal-prestazzjoni ddikjarata u l-konformità 
mar-rekwiżiti applikabbli rigward il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni. Madankollu, jistgħu 
jintużaw marki oħra, dment li huma jgħinu 
biex itejbu l-protezzjoni tal-utenti tal-
prodotti għall-bini u ma jkunux koperti 
mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni. Dawn il-marki l-oħra ma 
jistgħux jimponu ċertifikazzjonijiet 
addizzjonali għal prodotti diġà mmarkati 
bħala CE li jikkomponu l-prodott finali li 
għalih ntalbet il-marka volontarja 
addizzjonali.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika hija essenzjali biex tiġi żgurata s-supremazija tal-marka CE fuq marki oħra.

Emenda 56
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 34 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(34) Jistgħu jintużaw mill-manifatturi 
proċeduri simplifikati permezz ta’ 
dokumentazzjoni f’format fid-diskrezzjoni 
tagħhom u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti 
tal-istandard armonizzat rilevanti.

(34) Jistgħu jintużaw mill-manifatturi 
proċeduri simplifikati permezz ta’ 
dokumentazzjoni f’format fid-diskrezzjoni 
tagħhom u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti 
fl-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata
rilevanti, fejn xieraq.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-Proċeduri simplifikati (Kapitolu VI) jirreferu kemm għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
armonizzati (ara l-Artikolu 36.1 (a) u (c)) u kemm għall-istandards armonizzati (l-Artikoli 
36.1 (b), 37 u 38); barra dan, mhux l-istandards kollha għandhom jew għandu jkollhom il-
“kundizzjonijiet” imsemmija f’din il-premessa.

Emenda 57
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 36 a (ġdida) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(36a) Id-definizzjoni interpretattiva ta’ 
“proċess li mhuwiex parti minn serje” 
għall-prodotti għall-bini differenti koperti 
minn dan ir-Regolament għandu tiġi 
definita mill-kumitati  tekniċi CEN 
relevanti.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li ma jkunx hemm abbuż mill-eżenzjonijiet mill-obbligi tal-marka CE, ħaġa 
li tista’ toħloq firda artifiċjali fis-suq intern, l-interpretazzjonijiet konkreti tad-definizzjoni 
tal-“proċess li mhuwiex parti minn serje” għandhom jiġu previsti. Meta wieħed jikkunsidra l-
varjetà mifruxa ta’ prodotti għall-bini, dawn id-definizzjonijiet interpretattivi għandhom jiġu 
determinati mill-kumitat tekniku relevanti fis-CEN.
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Emenda 58
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 36 a (ġdida) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(36a) Id-definizzjoni interpretattiva tal-
“proċess li mhuwiex parti minn serje” 
għad-diversi prodotti għall-bini koperti 
minn dan ir-Regolament għandha tiġi 
definita mill-kumitati tekniċi tas-CEN 
relevanti .

Or.en

Emenda 59
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 36 a (ġdida) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(36a) Id-definizzjoni interpretattiva tal-
“proċess li mhuwiex parti minn serje” 
għad-diversi prodotti għall-bini koperti 
minn dan ir-Regolament għandha tiġi 
definita mill-kumitati tekniċi tas-CEN 
relevanti .

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li ma jkunx hemm abbuż mill-eżenzjonijiet mill-obbligi tal-marka CE, ħaġa 
li tista’ toħloq firda artifiċjali tas-suq intern, l-interpretazzjonijiet konkreti tad-definizzjoni 
tal-“proċess li mhuwiex parti minn serje” għandhom jiġu previsti. Meta wieħed jikkunsidra l-
varjetà mifruxa ta’ prodotti għall-bini, dawn id-definizzjonijiet interpretattivi għandhom jiġu 
determinati mill-kumitat tekniku relevanti fis-CEN, li jistgħu jikkunsidraw l-ispeċifiċitajiet tal-
prodotti għall-bini differenti.
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Emenda 60
Cristian Silviu Buşoi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 37 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(37) L-operaturi ekonomiċi kollha li 
jintervjenu fil-katina ta’ forniment u 
distribuzzjoni għandhom jieħdu l-miżuri 
adatti biex jiżguraw li jqiegħdu jew 
jagħmlu disponibbli fis-suq prodotti għall-
bini biss li huma f’konformità mar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li 
jimmiraw li jiżguraw il-prestazzjoni ta’ 
prodotti għall-bini u jissodisfaw ir-
rekwiżiti bażiċi tax-xogħlijiet. B’mod 
partikolari, importaturi u distributuri ta’ 
prodotti għall-bini għandhom ikunu konxji 
tal-karatteristiċi essenzjali li għalihom 
hemm dispożizzjonijiet fis-suq 
Komunitarju, u tar-rekwiżiti speċifiċi fl-
Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti 
bażiċi tax-xogħlijiet, u jużaw dan l-
għarfien fit-transazzjonijiet kummerċjali 
tagħhom.

(37) L-operaturi ekonomiċi kollha li 
jintervjenu fil-katina ta’ forniment u 
distribuzzjoni għandhom jieħdu l-miżuri 
adatti biex jiżguraw li jqiegħdu jew 
jagħmlu disponibbli fis-suq prodotti għall-
bini biss li huma f’konformità mar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li 
jimmiraw li jiżguraw il-prestazzjoni ta’ 
prodotti għall-bini u jissodisfaw ir-
rekwiżiti bażiċi tax-xogħlijiet. B’mod 
partikolari, importaturi u distributuri ta’ 
prodotti għall-bini għandhom ikunu konxji 
tal-karatteristiċi essenzjali li għalihom 
hemm dispożizzjonijiet fis-suq 
Komunitarju, u tar-rekwiżiti speċifiċi fl-
Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti 
bażiċi tax-xogħlijiet, u jużaw dan l-
għarfien fit-tranżazzjonijiet kummerċjali 
tagħhom, sabiex titnaqqas l-okkorrenza 
ta’ nuqqas ta’ konformità mhux 
intenzjonata ta’ prodotti għall-bini mad-
dikjarazzjoni tagħhom ta’ prestazzjoni u 
jitnaqqas it-telf tal-materjal.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni twassal għal miżuri preventivi fil-livell tal-operaturi ekonomiċi, sabiex 
jevitaw kemm jista’ jkun l-okkorrenza ta’ nuqqas ta’ konformità u l-miżuri fil-livell tas-
sorveljanza tas-suq. Bħala persuni ġuridiċi responsabbli, l-operaturi ekonomiċi jevitaw telf 
ta’ kwalunkwe tip fit-tranżazzjonijiet kummerċjali tagħhom, u b’hekk jgħinu b’mod 
partikolari lill-SMEs biex jikkonformaw mar-rekwiżiti u jiksbu l-valur għall-flus.
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Emenda 61
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 46 a (ġdida) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(46a) F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni 
għandha tadotta sa data xierqa att delegat 
li jiddeskrivi l-kundizzjonijiet għall-użu 
ta’ siti elettroniċi biex jipprovdu l-
kontenut ta’ dikjarazzjoni tal-prestazzjoni. 
Sadattant l-użu tas-siti elettroniċi għandu 
jkompli jiġi permess f’konformità mal-
prattika attwali.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li l-kontenut tad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni jiġi pprovdut fuq sit elettroniku 
diġà tintuża f’ħafna industriji. Mingħajr din il-possibilità, il-manifatturi jkollhom jinkludu 
dokument separat ma’ kull prodott individwali mibjugħ, ħaġa li timplika piżijiet żejda u 
spejjeż għall-ebda valur miżjud. L-iskadenza għall-atti delegati għandhom isiru 
f’konsultazzjoni mal-Parlament.

Emenda 62
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 46 a (ġdida) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(46a) F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni sa
(data) għandha tadotta att delegat li 
jiddeskrivi l-kundizzjonijiet għall-użu ta’ 
siti elettroniċi biex jipprovdu l-kontenut 
ta’ dikjarazzjoni tal-prestazzjoni. 
Sadattant l-użu tas-siti elettroniċi għandu 
jkompli jiġi permess f’konformità mal-
prattika attwali.

Or.en
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Emenda 63
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 49 a (ġdida) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(49a) Il-konservazzjoni tal-materjali wara  
t-twaqqigħ fiċ-ċiklu tal-materjali permezz 
tal-użu mill-ġdid jew ir-reċiklaġġ hija 
essenzjali biex jintlaħqu l-miri tat-tibdil 
fil-klima tal-Unjoni u kull Stat Membru 
għandu jipproduċi pjan ta’ azzjoni bid-
dettalji dwar kif se jgħin għall-
promozzjoni tal-użu mill-ġdid jew ir-
riċiklaġġ fl-industrija tal-bini.

Or.en

Emenda 64
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 50 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(50) Għall-valutazzjoni tal-użu sostenibbli 
ta’ riżorsi u tal-impatt ta’ xogħlijiet ta’ bini 
fuq l-ambjent, meta disponibbli, għandhom 
jintużaw Dikjarazzjonijiet tal-Prodotti 
Ambjentali (EPD).

(50) Għall-valutazzjoni tal-użu sostenibbli 
ta’ riżorsi naturali u tal-impatt ta’ 
xogħlijiet ta’ bini fuq l-ambjent, għandhom 
jintużaw meta disponibbli, id-
Dikjarazzjonijiet tal-Prodotti Ambjentali 
Ewropej standardizzati. Biex tiġi segwita 
l-mira ewlenija tal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2005 bl-
isem “Strateġija Tematika dwar l-Użu 
Sostenibbli tar-Riżorsi Naturali”, l-EPDs  
għandhom jagħtu, mill-anqas, l-
informazzjoni ambjentali li ġejja:
-l-użu tar-riżorsi naturali (inkluża d-
distinzjoni bejn il-materjali u l-enerġija 
mhux rinnovabbli u dawk rinovabbli);
-l-impatti ambjentali li jirriżultaw; u
-l-iskart iġġenerat.
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Or.en

Ġustifikazzjoni

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), and considering that Recital 50 is making a very important link between the 
assesment of the sustainable use of natural resources and the environmental information 
covered by the Environmental Product Declaration (EPD) of a construction product, more 
regulatory guidance shoud be provided in the Recital 50. In order to take into account the EU 
policy regarding "sustainable use of natural resources" as defined in the EU Thematic 
Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" (COM 2005/670), it must be ensured that 
EPDs of the construction products include the relevant infomation on the EU main target in a 
relation to sustainable use of natural resources.

Emenda 65
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 50 a (ġdida) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(50a) Fejn hu possibbli, ir-regoli Ewropej 
armonizzati għall-evalwazzjoni tar-
rekwiżiti bażiċi f’konformità mal-Anness I 
għandhom jiġu żviluppati. Barra dan, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi d-
dokumenti interpretattivi eżistenti għar-
rekwiżiti bażiċi stabbiliti f’Partijiet minn 1 
sa 6 tal-Anness I f’konformità ma’ dan ir-
Regolament. Dokument interpretattiv 
addizzjonali għandu jiġi stabbilit jagħti d-
dettalji tar-rekwiżit bażiku stabbilit fil-
Parti 7 ta’ Anness I u għandhom 
jingħataw il-mandati tas-CEN abbażi ta’ 
dan.

Or.en

Emenda 66
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 50 a (ġdida) 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(50 a) Fejn hu possibbli, id-
dispożizzjonijiet Ewropej uniformi 
għandhom jiġu stipolati biex tiġi stabbilita
l-konformità mar-rekwiżiti bażiċi stipolati 
f’Anness I.

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-objettiv ġenerali tar-regolament propost, jiġifieri l-armonizzazzjoni, tagħmel din iż-żieda 
mar-regoli neċessarja sabiex jiġi evitat kwalunkwe riskju ta’ nuqqas ta’ armonizzazzjoni.

Emenda 67
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
kondizzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ prodotti għall-bini bl-istabbiliment ta’ 
regoli armonizzati dwar kif għandha tkun 
espressa l-prestazzjoni ta’ prodotti għall-
bini rigward il-karatteristiċi essenzjali 
tagħhom u dwar l-użu tal-marka CE fuq 
dawk il-prodotti.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
kondizzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ prodotti għall-bini bl-istabbiliment ta’ 
regoli armonizzati dwar kif għandha tkun 
espressa l-prestazzjoni ta’ prodotti għall-
bini rigward il-karatteristiċi essenzjali 
tagħhom u dwar l-użu tal-marka CE fuq 
dawk il-prodotti.

Fejn, għall-prodotti għall-bini, il-
karatteristiċi essenzjali fir-rigward tar-
rekwiżiti bażiċi tax-xogħol imsemmija fl-
Anness I huma koperti kollha jew parti 
minnhom minn leġiżlazzjoni oħra tal-
Unjoni, dan ir-Regolament m’għandux 
japplika għall-prodott għall-bini fir-
rigward ta’ tali karatteristiċi mid-data ta’ 
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-oħra.

Or.en
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Emenda 68
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. “prodott għall-bini” tfisser kwalunkwe 
prodott jew kitt li jiġi prodott u mqiegħed 
fuq is-suq għall-inkorporazzjoni b’mod 
permanenti f’xogħlijiet ta’ bini jew partijiet 
minnhom b’mod li ż-żarmar tal-prodott 
ibiddel il-prestazzjoni tax-xogħlijiet ta’ 
bini fir-rigward tar-rekwiżiti bażiċi tax-
xogħol tal-bini;

1. “prodott għall-bini” tfisser kwalunkwe 
prodott jew kitt li jiġi prodott u mqiegħed 
fuq is-suq għall-inkorporazzjoni b’mod 
permanenti f’xogħlijiet ta’ bini jew partijiet 
minnhom u li l-prestazzjoni tal-prodott 
tbiddel il-prestazzjoni tax-xogħlijiet ta’ 
bini fir-rigward tar-rekwiżiti bażiċi tax-
xogħol tal-bini;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Bidla lingwistika.

Emenda 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11 a (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

11a. “prodott innovattiv” tfisser soluzzjoni 
ġdida jew innovattiva relatata mal-
materjali teknika jew teknoloġika  li l-
istandard armonizzat tagħha għadu ma 
ġiex stabbilit;

Or.pl

Ġustifikazzjoni

L-Evalwazzjonijiet Tekniċi Ewropej għandhom joħorġu biss għall-prodotti ġodda/innovattivi.
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Emenda 70
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

15. “Dokumentazzjoni Teknika Speċifika” 
tfisser dokumentazzjoni li turi li l-metodi 
fi ħdan is-sistema applikabbli ta’ 
valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-
prestazzjoni ġew sostitwiti b’metodi 
oħrajn, sakemm ir-riżultati miksuba 
permezz ta’ dawk il-metodi l-oħrajn huma 
ekwivalenti għar-riżultati miksuba bil-
metodi ta’ ttestjar tal-istandard 
armonizzat korrispondenti;

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emenda 71
Lara Comi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

15. “Dokumentazzjoni Teknika Speċifika” 
tfisser dokumentazzjoni li turi li l-metodi fi 
ħdan is-sistema applikabbli ta’ 
valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-
prestazzjoni ġew sostitwiti b’metodi 

15. “Dokumentazzjoni Teknika Speċifika” 
tfisser dokumentazzjoni li turi li ċerti 
kondizzjonijiet ġew sodisfati mill-
manifattur u li ċerti proċeduri sabiex jiġu 
sodisfati dawk il-kondizzjonijiet ġew 
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oħrajn, sakemm ir-riżultati miksuba 
permezz ta’ dawk il-metodi l-oħrajn huma 
ekwivalenti għar-riżultati miksuba bil-
metodi ta’ ttestjar tal-istandard 
armonizzat korrispondenti;

segwiti;

Or.en

Emenda 72
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

15. “Dokumentazzjoni Teknika Speċifika” 
tfisser dokumentazzjoni li turi li l-metodi fi 
ħdan is-sistema applikabbli ta’ 
valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-
prestazzjoni ġew sostitwiti b’metodi 
oħrajn, sakemm ir-riżultati miksuba 
permezz ta’ dawk il-metodi l-oħrajn huma 
ekwivalenti għar-riżultati miksuba bil-
metodi ta’ ttestjar tal-istandard 
armonizzat korrispondenti;

15. “Dokumentazzjoni Teknika Speċifika” 
tfisser dokumentazzjoni li turi li ċerti 
kondizzjonijiet ġew sodisfati mill-
manifattur u li ċerti proċeduri sabiex jiġu 
sodisfati dawk il-kundizzjonijiet ġew 
segwiti;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni teħtieġ li tiġi ċċarata sabiex issir konsistenti mal-premessi u l-Artikoli 36 
sa 38 relatati dwar il-Proċeduri simplifikati u dwar l-użu tad-Dokumentazzjoni Teknika 
Speċifika (STD). Tassew, sabiex l-STD issir utli u applikabbli, id-definizzjoni tiegħha teħtieġ 
tkun mifruxa kemm jista’ jkun, adattata għad-diversi użi u każijiet li l-manifattur li jkun qed 
iħejji STD jista’ jiltaqa’ magħhom.

Emenda 73
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 –punt 15 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

15. “Dokumentazzjoni Teknika Speċifika” 
tfisser dokumentazzjoni li turi li l-metodi fi 
ħdan is-sistema applikabbli ta’ 
valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-
prestazzjoni ġew sostitwiti b’metodi 
oħrajn, sakemm ir-riżultati miksuba 
permezz ta’ dawk il-metodi l-oħrajn huma 
ekwivalenti għar-riżultati miksuba bil-
metodi ta’ ttestjar tal-istandard 
armonizzat korrispondenti;

15. “Dokumentazzjoni Teknika Speċifika” 
tfisser dokumentazzjoni li turi li b’liema
metodi oħra l-proċeduri stipolati fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
ġew sostitwiti fis-sistema applikabbli għal 
evalwazzjoni u verifika ta’ konsistenza ta’ 
prestazzjoni;

Or.de

Ġustifikazzjoni

Fl-istqarrija tal-pożizzjoni tagħha dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill, il-Kummissjoni bir-
raġun ġibdet l-attenzjoni għal ċerta inkoerenza fil-formulazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar 
id-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika. L-emenda hija maħsuba biex tneħħi din l-inkoerenza u 
biex tiżgura li l-prodotti ddikjarati bl-għajnuna ta’ Dokumentazzjoni Teknika Speċifika huma 
ekwivalenti għall-prodotti li inkella jkollhom il-marka CE.

Emenda 74
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Meta prodott għall-bini ikun kopert minn 
standard armonizzat jew li għalih tkun 
inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea, 
il-manifattur għandu jfassal dikjarazzjoni 
ta’ prestazzjoni għalih meta jitqiegħed fuq 
is-suq.

1. Meta prodott għall-bini ikun kopert minn 
standard armonizzat jew li għalih ikun 
nħareġ Dokument Ewropew ta’ 
Valutazzjoni, il-manifattur għandu jfassal 
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għalih meta 
jitqiegħed fuq is-suq.

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tfittex li tikseb trasparenza akbar fir-regoli tekniċi u titjib fil-fattibilità 
teknika tagħhom.
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Emenda 75
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Meta prodott għall-bini ikun kopert 
minn standard armonizzat jew li għalih 
tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika 
Ewropea, il-manifattur għandu jfassal 
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għalih meta 
jitqiegħed fuq is-suq.

1. Meta prodott għall-bini ikun konformi 
ma’ standard armonizzat jew li għalih tkun 
inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea, il-
manifattur għandu jfassal dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni għalih meta jitqiegħed fuq is-
suq.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Aġġustament tekniku.

Emenda 76
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Meta prodott għall-bini jkun kopert minn 
standard armonizzat jew tkun inħarġet
Valutazzjoni Teknika Ewropea għalih, 
informazzjoni fi kwalunkwe għamla dwar 
il-prestazzjoni tiegħu fir-rigward tal-
karatteristiċi essenzjali, kif definit fl-
ispeċifikazzjoni teknika armonizzat li 
tapplika, għandha tiġi pprovduta biss jekk 
tkun inkluża u speċifikata fid-dikjarazzjoni 
ta’ prestazzjoni.

2. Meta prodott għall-bini jkun kopert minn 
standard armonizzat jew ikun nħareġ
Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni 
għalih, informazzjoni fi kwalunkwe 
għamla dwar il-prestazzjoni tiegħu fir-
rigward tal-karatteristiċi essenzjali, kif 
definit fl-ispeċifikazzjoni teknika 
armonizzat li tapplika, għandha tiġi 
pprovduta biss jekk tkun inkluża u 
speċifikata fid-dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni.

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tfittex li tikseb trasparenza akbar fir-regoli tekniċi u titjib fil-fattibilità 
teknika tagħhom.
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Emenda 77
Cristian Silviu Buşoi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Meta prodott għall-bini jkun kopert 
minn standard armonizzat jew tkun 
inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea 
għalih, informazzjoni fi kwalunkwe 
għamla dwar il-prestazzjoni tiegħu fir-
rigward tal-karatteristiċi essenzjali, kif 
definit fl-ispeċifikazzjoni teknika 
armonizzat li tapplika, għandha tiġi 
pprovduta biss jekk tkun inkluża u 
speċifikata fid-dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni.

2. Il-manifattur għandu jħejji 
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni meta 
jqiegħed fis-suq prodott għall-bini li jkun 
kopert minn standard armonizzat jew 
prodott li għalih tkun inħarġet 
Valutazzjoni Teknika Ewropea.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa preferibbli li jiġi enfasizzat f’dan l-ordni li l-manifattur huwa dak li joħroġ DoP meta 
jqiegħed prodott fis-suq biss, u biss jekk tali prodott ikun kopert minn standard armonizzat
jew li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea.

Emenda 78
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Meta prodott għall-bini jkun kopert 
minn standard armonizzat jew tkun 
inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea 
għalih, informazzjoni fi kwalunkwe 
għamla dwar il-prestazzjoni tiegħu fir-
rigward tal-karatteristiċi essenzjali, kif 
definit fl-ispeċifikazzjoni teknika 
armonizzat li tapplika, għandha tiġi 
pprovduta biss jekk tkun inkluża u 

2. Meta prodott għall-bini jkun konformi 
ma’ standard armonizzat jew tkun inħarġet 
Valutazzjoni Teknika Ewropea għalih, 
informazzjoni fi kwalunkwe għamla dwar 
il-prestazzjoni tiegħu fir-rigward tal-
karatteristiċi essenzjali, kif definit fl-
ispeċifikazzjoni teknika armonizzata li 
tapplika, għandha tiġi pprovduta biss jekk 
tkun inkluża u speċifikata fid-dikjarazzjoni 
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speċifikata fid-dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni.

ta’ prestazzjoni.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Aġġustament tekniku.

Emenda 79
Lara Comi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

B’deroga mill-Artikolu 4 (1) u fin-nuqqas 
ta’ dispożizzjonijiet tal-Unjoni jew 
nazzjonali li jirrikjedu d-dikjarazzjoni ta’ 
karatteristiċi essenzjali meta manifattur 
ikun biħsiebu jqiegħed prodott fuq is-suq, 
il-manifatturi jistgħu ma jfasslux 
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni meta 
jqiegħdu fuq is-suq prodott għall-bini 
kopert minn standard armonizzat, meta:

B’deroga mill-Artikolu 4 (1) il-manifatturi 
jistgħu ma jfasslux dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni meta jqiegħdu fuq is-suq 
prodott għall-bini kopert minn standard 
armonizzat, meta:

Or.en

Emenda 80
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

B’deroga mill-Artikolu 4 (1) u fin-nuqqas 
ta’ dispożizzjonijiet tal-Unjoni jew 
nazzjonali li jirrikjedu d-dikjarazzjoni ta’ 
karatteristiċi essenzjali meta manifattur 
ikun biħsiebu jqiegħed prodott fuq is-suq, 
il-manifatturi jistgħu ma jfasslux 
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni meta 
jqiegħdu fuq is-suq prodott għall-bini 

B’deroga mill-Artikolu 4 (1) il-manifatturi 
jistgħu ma jfasslux dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni meta jqiegħdu fuq is-suq 
prodott għall-bini kopert minn standard 
armonizzat, meta:
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kopert minn standard armonizzat, meta:

Or.en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għall-użu sħiħ tat-tliet eżempji ta’ derogi li ġejjin. Dawn id-
derogi għall-Marka CE huma assolutament fundamentali għal ċerti tipi ta’ prodotti għall-bini 
individwali, prodotti għall-bini storikament relevanti u artistiċi li l-ħaddiema tas-sengħa 
jimmanufatturaw. Dawn il-prodotti – minħabba li huma uniċi u minħabba li għandhom impatt 
żgħir fis-suq – m’għandhom l-ebda ħtieġa ekonomika jew teknika biex ikunu mmarkati CE u 
għalhekk ittestjati għaliha.

Emenda 81
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

B’deroga mill-Artikolu 4 (1) u fin-nuqqas 
ta’ dispożizzjonijiet tal-Unjoni jew 
nazzjonali li jirrikjedu d-dikjarazzjoni ta’ 
karatteristiċi essenzjali meta manifattur 
ikun biħsiebu jqiegħed prodott fuq is-suq, 
il-manifatturi jistgħu ma jfasslux 
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni meta 
jqiegħdu fuq is-suq prodott għall-bini 
kopert minn standard armonizzat, meta:

B’deroga mill-Artikolu 4 (1) u fin-nuqqas 
ta’ dispożizzjonijiet tal-Unjoni jew 
nazzjonali li jirrikjedu d-dikjarazzjoni ta’ 
karatteristiċi essenzjali meta jintużaw il-
prodotti, il-manifatturi jistgħu ma jfasslux 
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni meta 
jqiegħdu fuq is-suq prodott għall-bini 
kopert minn standard armonizzat, meta:

Or.en

Emenda 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

B’deroga mill-Artikolu 4 (1) u fin-nuqqas 
ta’ dispożizzjonijiet tal-Unjoni jew 
nazzjonali li jirrikjedu d-dikjarazzjoni ta’ 
karatteristiċi essenzjali meta manifattur 

B’deroga mill-Artikolu 4 (1) u fin-nuqqas 
ta’ dispożizzjonijiet tal-Unjoni jew 
nazzjonali li jirrikjedu d-dikjarazzjoni ta’ 
karatteristiċi essenzjali meta manifattur 
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ikun biħsiebu jqiegħed prodott fuq is-suq, 
il-manifatturi jistgħu ma jfasslux 
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni meta
jqiegħdu fuq is-suq prodott għall-bini 
kopert minn standard armonizzat, meta:

ikun biħsiebu jqiegħed prodott fuq is-suq, 
il-manifatturi jistgħu ma jfasslux 
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni meta t-tfassil 
ta’ tali dikjarazzjoni mhux meħtieġ skont 
ir-regoli nazzjonali.

Or.pl

Ġustifikazzjoni

Zaproponowana zmiana umożliwia odstąpienie od obowiązku sporządzania deklaracji 
właściwości użytkowych i znakowania oznakowaniem CE wyrobów, dla których prawo unijne 
nie wymaga deklarowania zasadniczych charakterystyk (zgodnie z Art. 3 ustęp 3) jeżeli 
państwo członkowskie nie widzi potrzeby wprowadzania takiego obowiązku poprzez jego 
przepisy krajowe. Specyfiką rynku wyrobów budowlanych jest stosowanie w budownictwie 
głównie krajowych wyrobów lokalnych. W tej sytuacji wprowadzanie obowiązku sporządzania 
przez producenta deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobów jedynie 
podnosi ich koszty, bez możliwości wykorzystania tego oznakowania dla swobodnego 
przepływu takich wyrobów.

Emenda 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) il-prodott għall-bini ikun manifatturat 
individwalment jew magħmul skont l-
ordni fi proċess li mhuwiex parti minn 
serje, u inkorporat f’xogħol wieħed 
identifikat, minn manifattur li huwa 
responsabbli għall-inkorporazzjoni 
sikura tal-prodott fix-xogħlijiet ta’ bini, 
f’konformità mar-regoli nazzjonali 
applikabbli u taħt ir-responsabbiltà ta’ 
dawk responsabbli għall-eżekuzzjoni 
sikura tax-xogħlijiet innomimati taħt ir-
regoli nazzjonali applikabbli;

imħassar

Or.pl

Ġustifikazzjoni

F’konformità mat-tibdiliet tal-Artikolu 5(1).



AM\835714MT.doc 23/79 PE450.931v01-00

MT

Emenda 84
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

a) il-prodott għall-bini ikun manifatturat 
individwalment jew magħmul skont l-ordni 
fi proċess li mhuwiex parti minn serje, u 
inkorporat f’xogħol wieħed identifikat, 
minn manifattur li huwa responsabbli 
għall-inkorporazzjoni sikura tal-prodott 
fix-xogħlijiet ta’ bini, f’konformità mar-
regoli nazzjonali applikabbli u taħt ir-
responsabbiltà ta’ dawk responsabbli 
għall-eżekuzzjoni sikura tax-xogħlijiet 
innomimati taħt ir-regoli nazzjonali 
applikabbli;

a) il-prodott għall-bini jkun manifatturat 
individwalment jew magħmul skont l-ordni 
fi proċess li mhuwiex parti minn serje għal 
xogħol wieħed ta' bini identifikat;

Or.de

Ġustifikazzjoni

Hawnhek hawn żball ta’ abbozzar. Ditti li jinkorporaw il-prodotti f’xogħlijiet tal-bini mhuma 
qatt manifatturi iżda dejjem kuntratturi.  Il-kuntratturi mhumiex inklużi fl-ambitu tar-
regolament u għalhekk għandhom jiġu esklużi mill-Artikolu 5. Dan ir-regolament huwa 
maħsub li jkopri l-manifatturi u jistabbilixxi l-kondizzjonijiet biex il-prodotti għall-bini 
jitqiegħdu jew isiru disponibbli fis-suq. Il-formulazzjoni tal-Kunsill se twassal għal 
interpretazzjonijiet żbaljati fir-rigward tal-ambitu tar-regolament.

Emenda 85
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) il-prodott għall-bini huwa 
manifatturat fuq is-sit tal-bini għall-
inkorporazzjoni tiegħu fix-xogħlijiet ta’ 
bini rispettivi f’konformità mar-regoli 
nazzjonali applikabbli u taħt ir-

imħassar
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responsabbiltà ta’ dawk responsabbli 
għall-eżekuzzjoni sikura tax-xogħlijiet 
innominati taħt ir-regoli nazzjonali 
applikabbli; jew

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 5(b) huwa kopert mill-Artikolu 5(a). L-importanti hija l-manifattura individwali; 
il-post mhux importanti.

Emenda 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) il-prodott għall-bini huwa 
manifatturat fuq is-sit tal-bini għall-
inkorporazzjoni tiegħu fix-xogħlijiet ta’ 
bini rispettivi f’konformità mar-regoli 
nazzjonali applikabbli u taħt ir-
responsabbiltà ta’ dawk responsabbli 
għall-eżekuzzjoni sikura tax-xogħlijiet 
innominati taħt ir-regoli nazzjonali 
applikabbli; jew

imħassar

Or.pl

Ġustifikazzjoni

F’konformità mat-tibdiliet tal-Artikolu 5(1).

Emenda 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-prodott għall-bini huwa 
manifatturat b’mod tradizzjonali u fi 
proċess li mhuwiex industrijali biex 
jirrinova adegwatament xogħlijiet ta’ bini 
li huwa uffiċjalment protett bħala parti 
minn ambjent ikklassifikat jew minħabba 
l-mertu speċjali tiegħu arkitettoniku jew 
storiku, f’konformità mar-regoli 
nazzjonali applikabbli.

imħassar

Or.pl

Ġustifikazzjoni

F’konformità mat-tibdiliet tal-Artikolu 5(1).

Emenda 88
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 –punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-prodott għall-bini huwa manifatturat 
b’mod tradizzjonali u fi proċess li 
mhuwiex industrijali biex jirrinova 
adegwatament xogħlijiet ta’ bini li huwa 
uffiċjalment protett bħala parti minn 
ambjent ikklassifikat jew minħabba l-mertu 
speċjali tiegħu arkitettoniku jew storiku, 
f’konformità mar-regoli nazzjonali 
applikabbli.

(c) ) il-prodott għall-bini huwa manifatturat 
b’mod  xieraq għall-konservazzjoni tal-
patrimonju u fi proċess li mhuwiex 
industrijali biex jirrinova adegwatament 
xogħlijiet ta’ bini li huwa uffiċjalment 
protett bħala parti minn ambjent 
ikklassifikat jew minħabba l-mertu speċjali 
tiegħu arkitettoniku jew storiku, 
f’konformità mar-regoli nazzjonali 
applikabbli.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-fattur deċiżiv huwa l-proċedura xierqa mill-perspettiva tal-konservazzjoni tal-patrimonju. 
B’mod partikolari fil-każ ta’ bini modern elenkat, ir-restrizzjoni tad-deroga inkwistjoni għal 
proċessi “tradizzjonali” hija qarrieqa u falza.
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Emenda 89
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-prodott għall-bini huwa manifatturat 
b’mod tradizzjonali u fi proċess li 
mhuwiex industrijali biex jirrinova 
adegwatament xogħlijiet ta’ bini li huwa 
uffiċjalment protett bħala parti minn 
ambjent ikklassifikat jew minħabba l-mertu 
speċjali tiegħu arkitettoniku jew storiku, 
f’konformità mar-regoli nazzjonali 
applikabbli.

(c) il-prodott għall-bini huwa manifatturat 
b’mod tradizzjonali u fi proċess li 
mhuwiex industrijali, speċjalment biex 
jirrinova adegwatament xogħlijiet ta’ bini li 
huwa uffiċjalment protett bħala parti minn 
ambjent ikklassifikat jew minħabba l-mertu 
speċjali tiegħu arkitettoniku jew storiku, 
f’konformità mar-regoli nazzjonali 
applikabbli.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-rinnovazzjoni ta’ bini jew siti uffiċjalment protetti għandha tingħata biss bħala eżempju
tal-prodotti tradizzjonali prodotti fi proċess mhux industrijalizzat.

Emenda 90
Lara Comi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-prodott għall-bini huwa manifatturat 
b’mod tradizzjonali u fi proċess li 
mhuwiex industrijali biex jirrinova 
adegwatament xogħlijiet ta’ bini li huwa 
uffiċjalment protett bħala parti minn 
ambjent ikklassifikat jew minħabba l-mertu 
speċjali tiegħu arkitettoniku jew storiku, 
f’konformità mar-regoli nazzjonali 
applikabbli.

(c) il-prodott għall-bini huwa manifatturat 
b’mod tradizzjonali u fi proċess li 
mhuwiex industrijali, speċjalment biex 
jirrinova adegwatament xogħlijiet ta’ bini li 
huwa uffiċjalment protett bħala parti minn 
ambjent ikklassifikat jew minħabba l-mertu 
speċjali tiegħu arkitettoniku jew storiku, 
f’konformità mar-regoli nazzjonali 
applikabbli.

Or.en
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Emenda 91
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) in-numru ta’ referenza u d-data tal-ħruġ 
tal-istandard armonizzat jew il-
Valutazzjoni Teknika Ewropea, li jkunu 
intużaw għall-valutazzjoni ta’ kull 
karatteristika essenzjali;

(c) in-numru ta’ referenza, it-titlu  u d-data 
tal-ħruġ tal-istandard armonizzat jew il-
Valutazzjoni Teknika Ewropea, li jkunu 
intużaw għall-valutazzjoni ta’ kull 
karatteristika essenzjali;

Or.en

Emenda 92
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt d 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(d) fejn japplika, in-numru ta’ referenza 
tad-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika
użata u r-rekwiżiti li skont il-manifattur il-
prodott jikkonforma magħhom.

(d) fejn japplika, in-numru ta’ referenza 
tad-dokumentazzjoni użata għall-finijiet 
speċifikati fl-Artikoli 36 sa 38, u r-
rekwiżiti li skont il-manifattur il-prodott 
jikkonforma magħhom.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Emenda 93
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-prestazzjoni ta’ mill-inqas waħda 
mill-karatteristiċi essenzjali tal-prodott 
għall-bini, rilevanti għall-użu jew l-użi 
intiżi ddikjarati;

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li wieħed jiddikjara l-prestazzjoni ta’ mill-inqas waħda mill-karatteristiċi essenzjali 
se jwassal għal sitwazzjonijiet assurdi f’dawk il-każijiet fejn l-ebda karatteristika essenzjali 
m’għandha tiġi ddikjarata. Dan ovvjament se joħloq piżijiet amministrattivi u finanzjarji 
żejda fuq l-SMEs.

Emenda 94
Lara Comi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-prestazzjoni ta’ mill-inqas waħda 
mill-karatteristiċi essenzjali tal-prodott 
għall-bini, rilevanti għall-użu jew l-użi 
intiżi ddikjarati;

imħassar

Or.en

Emenda 95
Andreas Schwab

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-prestazzjoni ta’ mill-inqas waħda (c) il-prestazzjoni tal-karatteristiċi
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mill-karatteristiċi essenzjali tal-prodott 
għall-bini, rilevanti għall-użu jew l-użi 
intiżi ddikjarati;

essenzjali kollha tal-prodott għall-bini, 
rilevanti għall-użu jew l-użi intiżi 
ddikjarati;

Or.de

Emenda 96
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-prestazzjoni ta’ mill-inqas waħda
mill-karatteristiċi essenzjali tal-prodott 
għall-bini, rilevanti għall-użu jew l-użi 
intiżi ddikjarati;

(c) il-prestazzjoni tal-karatteristiċi
essenzjali kollha tal-prodott għall-bini, 
rilevanti għall-użu jew l-użi intiżi 
ddikjarati;

Or.en

Emenda 97
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-prestazzjoni ta’ mill-inqas waħda
mill-karatteristiċi essenzjali tal-prodott 
għall-bini, rilevanti għall-użu jew l-użi 
intiżi ddikjarati;

(c) il-prestazzjoni tal-karatteristiċi
essenzjali kollha tal-prodott għall-bini, 
rilevanti għall-użu jew l-użi intiżi 
ddikjarati; 

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi essenzjali kollha u l-prestazzjoni tagħhom jeħtieġu li jiġu ddikjarati għal 
prodott, sakemm huma relevanti għal użu intiż partikolari. Għall-ebda raġuni m’għandha 
titħalla għad-diskrezzjoni tal-manifattur li jiddikjara biss il-prestazzjoni għal uħud mill-
karatteristiċi. Irrispettivament minn fejn jiġu l-prodotti tal-manifattur, il-karatteristiċi 
essenzjali u d-dettalji assoċjati tal-prestazzjoni, li huma bbażati fuq l-istess speċifikazzjoni, 
dejjem għandhom ikunu l-istess. Jekk dan ma jkunx il-każ, ikun hemm tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-suq.
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Emenda 98
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt d 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(d) fejn applikabbli, il-prestazzjoni ta’ 
prodott għall-bini, b’livelli jew klassijiet, 
jew f’deskrizzjoni, fir-rigward tal-
karatteristiċi essenzjali tiegħu determinati 
f’konformità mal-Artikolu 3 (3);

(d) fejn applikabbli, il-prestazzjoni ta’ 
prodott għall-bini, b’livelli jew klassijiet, 
f’deskrizzjoni jew abbażi ta’ kalkolu, fir-
rigward tal-karatteristiċi essenzjali tiegħu 
determinati f’konformità mal-Artikolu 3 
(3);

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-prestazzjoni tal-prodotti f’ċerti każijiet tista’ tkun determinata wkoll fuq il-bażi ta’ kalkolu.

Emenda 99
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt d 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(d) fejn applikabbli, il-prestazzjoni ta’ 
prodott għall-bini, b’livelli jew klassijiet, 
jew f’deskrizzjoni, fir-rigward tal-
karatteristiċi essenzjali tiegħu determinati 
f’konformità mal-Artikolu 3 (3);

(d) fejn applikabbli, il-prestazzjoni ta’ 
prodott għall-bini, b’livelli jew klassijiet, 
jew f’deskrizzjoni, fir-rigward tal-
karatteristiċi essenzjali tiegħu determinati 
f’konformità mal-Artikolu 3 (3), inkluż il-
kontribut kwantifikat tal-prodott għall-
potenzjal ta’ tisħin globali fil-forma ta’ 
gassijiet b’effett serra li jirriżultaw mill-
użu jew l-użi intiżi ddikjarati;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Climate Change is a major global environmental concern and the contribution of the 
construction products into climate change is very much a horizontal and an essential 



AM\835714MT.doc 31/79 PE450.931v01-00

MT

characteristic of all construction products. To have this information available in the 
declaration of performance in the CE marking as an EU level requirement is the only way to 
ensure that Member States will regulate this major aspect of the environmental  sustainability 
of the works without causing potential trade barriers. Furthermore, International 
Standardisation Organisation (ISO) is setting currently global rules for the quantification of 
carbon footprint of products, covering all products.

Emenda 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt e 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(e) fejn applikabbli, il-prestazzjoni tal-
prodott għall-bini, b’livelli jew klassijiet, 
jew f’deskrizzjoni, fir-rigward tal-
karatteristiċi essenzjali kollha li għalihom 
hemm dispożizzjonijiet relatati mal-użu 
jew l-użi intiżi fejn il-manifattur biħsiebu 
jqiegħed il-prodott għall-bini fuq is-suq;

imħassar

Or.de

Emenda 101
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt e 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(e) fejn applikabbli, il-prestazzjoni tal-
prodott għall-bini, b’livelli jew klassijiet, 
jew f’deskrizzjoni, fir-rigward tal-
karatteristiċi essenzjali kollha li għalihom 
hemm dispożizzjonijiet relatati mal-użu 
jew l-użi intiżi fejn il-manifattur biħsiebu 
jqiegħed il-prodott għall-bini fuq is-suq;

(e) fejn applikabbli, il-prestazzjoni tal-
prodott għall-bini, b’livelli jew klassijiet, 
jew f’deskrizzjoni, jew abbażi ta’ kalkolu,
fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali 
kollha relatati mal-użu jew l-użi intiżi;

Or.en
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Emenda 102
Andreas Schwab

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt e 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(e) fejn applikabbli, il-prestazzjoni tal-
prodott għall-bini, b’livelli jew klassijiet, 
jew f’deskrizzjoni, fir-rigward tal-
karatteristiċi essenzjali kollha li għalihom 
hemm dispożizzjonijiet relatati mal-użu
jew l-użi intiżi fejn il-manifattur biħsiebu 
jqiegħed il-prodott għall-bini fuq is-suq; 

(e) fejn applikabbli, il-prestazzjoni tal-
prodott għall-bini, b’livelli jew klassijiet, 
jew f’deskrizzjoni, fir-rigward tal-
karatteristiċi essenzjali kollha relatati 
għall-użu jew l-użi intiżi fejn il-manifattur 
biħsiebu jqiegħed il-prodott għall-bini fuq 
is-suq; 

Or.de

Emenda 103
Andreas Schwab

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt f 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(f) għall-karatteristiċi essenzjali elenkati, li 
għalihom mhi ddikjarata l-ebda 
prestazzjoni, l-akronimu “EPD” (Ebda 
Prestazzjoni Determinata);

(f) għall-karatteristiċi essenzjali elenkati, li 
għalihom mhi ddikjarata l-ebda 
prestazzjoni, l-akronimu “EPD” (Ebda 
Prestazzjoni Determinata), jekk l-
ispeċifikazzjoni armonizzata tipprovdi din 
l-għażla;

Or.de

Emenda 104
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt f 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(f) għall-karatteristiċi essenzjali elenkati, li 
għalihom mhi ddikjarata l-ebda 
prestazzjoni, l-akronimu “EPD” (Ebda 

(f) għall-karatteristiċi essenzjali elenkati, li 
għalihom mhi ddikjarata l-ebda 
prestazzjoni, l-akronimu “EPD” (Ebda 
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Prestazzjoni Determinata); Prestazzjoni Determinata), jekk dan huwa 
stipolat fl-ispeċifikazzjoni teknika 
armonizzata;

Or.en

Emenda 105
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt f 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(f) għall-karatteristiċi essenzjali elenkati, li 
għalihom mhi ddikjarata l-ebda 
prestazzjoni, l-akronimu “EPD” (Ebda 
Prestazzjoni Determinata);

(f) għall-karatteristiċi essenzjali elenkati, li 
għalihom mhi ddikjarata l-ebda 
prestazzjoni, l-akronimu “EPD” (Ebda 
Prestazzjoni Determinata), jekk l-
ispeċifikazzjoni armonizzata tipprovdi din 
l-għażla;

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi essenzjali kollha u l-prestazzjoni tagħhom jeħtieġu li jiġu ddikjarati għal 
prodott, sakemm huma relevanti għal użu intiż partikolari. Għall-ebda raġuni m’għandha 
titħalla għad-diskrezzjoni tal-manifattur li jiddikjara biss il-prestazzjoni għal uħud mill-
karatteristiċi. Irrispettivament minn fejn jiġu l-prodotti tal-manifattur, il-karatteristiċi 
essenzjali u d-dettalji assoċjati tal-prestazzjoni, li huma bbażati fuq l-istess speċifikazzjoni, 
dejjem għandhom ikunu l-istess. Jekk dan ma jkunx il-każ, ikun hemm tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-suq.

Emenda 106
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Ma’ kull prodott li jkun sar disponibbli 
fis-suq għandha tiġi pprovduta kopja tad-
dikjarazzjoni tal-prestazzjoni.

1. Id-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni teħtieġ 
tkun disponibbli l-ħin kollu f’forma 
elettronika għal kull prodott li jkun sar 
disponibbli fis-suq .

Il-manifattur għandu jipprovdi kopja 
stampata tad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni 
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jekk jitlobha r-riċevitur biss.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Mhux neċessarju li d-dikjarazzjoni kollha ta’ prestazzjoni tiġi pprovduta dejjem ma’ kull 
prodott. Huwa biżżejjed li tkun disponibbli mill-mezzi elettroniċi, pereżempju fil-paġna tal-
Internet tal-manifattur. Il-manifattur imbagħad jipprovdi kopja stampata tad-dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni f’każijiet eċċezzjonali, dejjem jekk jintalab jagħmel dan.

Emenda 107
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Ma’ kull prodott li jkun sar disponibbli 
fis-suq għandha tiġi pprovduta kopja tad-
dikjarazzjoni tal-prestazzjoni.

1. Kopja tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni 
ta’ kull prodott li jkun sar disponibbli fis-
suq għandha tiġi pprovduta f’forma 
stampata jew tintbagħat b’mezzi 
elettroniċi

Or.en

Emenda 108
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Madankollu, meta lott tal-istess prodott 
ikun pprovdut lil utent uniku, huwa jista’ 
jkun akkumpanjat minn kopja unika tad-
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni.

imħassar

Or.de



AM\835714MT.doc 35/79 PE450.931v01-00

MT

Emenda 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Il-kopja tad-dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni tista’ tkun ipprovduta b’mezzi 
elettroniċi biss bil-ftehim espress tar-
riċevitur.

imħassar

Or.de

Emenda 110
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Il-kopja tad-dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni tista’ tkun ipprovduta b’mezzi 
elettroniċi biss bil-ftehim espress tar-
riċevitur.

2. Il-produttur għandu jibgħat kopja tad-
dikjarazzjoni f’forma stampata jekk ir-
riċevitur jitlobha direttament.

Or.en

Emenda 111
Andreas Schwab

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. B’deroga mill-paragrafi 1 u 2, il-
kontenut tad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni 
jista’ jsir disponibbli fuq sit tal-internet 
f’konformità mal-kondizzjonijiet li jridu 
jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti ta’ delega skont l-Artikolu 60.

3. B’deroga mill-paragrafi 1 u 2, il-kopja
tad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni jista’ jsir 
disponibbli fuq sit tal-internet f’konformità 
mal-kondizzjonijiet li jridu jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
delega skont l-Artikolu 60.

Or.en
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Emenda 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni 
għandha tiġi pprovduta fil-lingwa jew il-
lingwi meħtieġa mill-Istat Membru fejn il-
prodott isir disponibbli.

imħassar

Or.de

Ġustifikazzjoni

F’suq intern armonizzat, l-użu tal-lingwa m’għandux iwassal għal ostakoli. L-għan tat-tħassir 
propost huwa wkoll sabiex jinkludi n-negozji żgħar u ta’ daqs medju b’mod aktar effettiv, u 
fuq kollox, b’mod li jkun aktar effiċjenti f’sens ta’ nfiq, fi ħdan id-dispożizzjonijiet reveduti 
tar-regolament.

Emenda 113
Lara Comi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-marka CE għandha titwaħħal ma’ dawk 
il-prodotti għall-bini, li għalihom il-
manifattur ikun fassal dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni f’konformità mal-Artikoli 4, 6 
u 7.

Il-marka CE għandha titwaħħal ma’ dawk 
il-prodotti għall-bini, li għalihom il-
manifattur ikun fassal dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni f’konformità mal-Artikoli 4, 6,
7, 36, 37 u 38 u li ssemmi l-proċeduri 
simplifikati.

Or.en

Emenda 114
Lara Comi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Jekk il-manifattur ma jfassalx dikjarazzjoni 
ta’ prestazzjoni f’konformità mal-Artikoli 
4, 6 u 7, il-marka CE ma tistax titwaħħal.

Jekk il-manifattur ma jfassalx dikjarazzjoni 
ta’ prestazzjoni f’konformità mal-Artikoli 
4, 6, 7, 36, 37 u 38 u li ssemmi l-proċeduri 
simplifikati, il-marka CE ma tistax 
titwaħħal.

Or.en

Emenda 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għal kwalunkwe prodott għall-bini kopert 
minn standard armonizzat, jew li għalih 
saret Valutazzjoni Teknika Ewropea, il-
marka CE għandha tkun l-unika marka li 
tiċċertifika l-konformità tal-prodott għall-
bini mal-prestazzjoni ddikjarata fir-rigward 
tal-karatteristiċi essenzjali, koperti minn l-
istandard armonizzat jew mill-
Valutazzjoni Teknika Ewropea.

Skont l-Artikolu 5, għal kwalunkwe 
prodott għall-bini kopert minn standard 
armonizzat, jew li għalih saret Valutazzjoni 
Teknika Ewropea, il-marka CE għandha 
tkun l-unika marka li tiċċertifika l-
konformità tal-prodott għall-bini mal-
prestazzjoni ddikjarata fir-rigward tal-
karatteristiċi essenzjali, koperti mill-
istandard armonizzat jew mill-
Valutazzjoni Teknika Ewropea.

Or.pl

Ġustifikazzjoni

F’konformità mat-tibdiliet tal-Artikolu 5(1).

Emenda 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
m’għandhom jintroduċu l-ebda referenza 

L-Istati Membri m’għandhom jintroduċu l-
ebda referenza jew għandhom jirtiraw 
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jew għandhom jirtiraw kwalunkwe 
referenza fil-miżuri nazzjonali għall-marka 
li tiċċertifika l-konformità mal-prestazzjoni 
ddikjarata fir-rigward tal-karatteristiċi 
essenzjali koperti minn speċifikazzjoni 
teknika armonizzat differenti mill-marka 
CE.

kwalunkwe referenza fil-miżuri nazzjonali 
għall-marka li tiċċertifika l-konformità 
mal-prestazzjoni ddikjarata fir-rigward tal-
karatteristiċi essenzjali koperti minn 
speċifikazzjoni teknika armonizzata u 
meħtieġa skont ir-regoli tal-UE maħruġa 
fuq il-bażi tal-Artikolu 3(3) ta’ dan ir-
Regolament differenti mill-marka CE.

Or.pl

Ġustifikazzjoni

F’konformità mat-tibdiliet tal-Artikolu 5(1).

Emenda 117
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
m’għandhom jintroduċu l-ebda referenza 
jew għandhom jirtiraw kwalunkwe 
referenza fil-miżuri nazzjonali għall-marka 
li tiċċertifika l-konformità mal-prestazzjoni 
ddikjarata fir-rigward tal-karatteristiċi 
essenzjali koperti minn speċifikazzjoni 
teknika armonizzat differenti mill-marka 
CE.

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
m’għandhom jintroduċu l-ebda referenza 
jew għandhom jirtiraw kwalunkwe 
referenza fil-miżuri nazzjonali għall-marka 
li tiċċertifika l-konformità mal-prestazzjoni 
ddikjarata fir-rigward tal-karatteristiċi 
essenzjali koperti minn standard 
armonizzat differenti mill-marka CE.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Hija ħaġa inkonsistenti li fl-Artikolu 8.3 jkun obbligatorju li l-Istati Membri jirtiraw ir-
referenzi għall-miżuri nazzjonali li jkopru l-istess kontenut bħal “speċifikazzjoni teknika 
armonizzata”. L-Istati Membri għandhom jitħallew ikomplu jużaw il-miżuri nazzjonali li 
jkopru l-prodotti li għalihom hemm Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni, minħabba li 
m’hemm l-ebda marka obbligatorja madwar l-UE għal dawk il-prodotti.
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Emenda 118
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 8 – paragrafu 6 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. Il-metodi użati mill-Istati Membri fir-
rekwiżiti tagħhom għax-xogħlijiet tal-bini, 
kif ukoll regoli nazzjonali oħrajn rigward 
il-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti għall-
bini, għandhom ikunu f’konformità mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati.

6. Il-metodi użati mill-Istati Membri fir-
rekwiżiti tagħhom għax-xogħlijiet tal-bini, 
kif ukoll regoli nazzjonali oħrajn rigward 
il-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti għall-
bini, għandhom ikunu f’konformità mal-
istandards armonizzati.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Jekk issir referenza għal “speċifikazzjoni teknika armonizzata”f’din is-sentenza, dan jista’ 
jwassal għal miżinterpretazzjoni, u b’hekk il-Valutazzjonijiet Tekniċi Ewropej (ETAs) isiru de 
facto obbligatorji meta jiġi ppubblikat Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni (EAD).

Emenda 119
Catherine Stihler

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Il-marka CE għandha tkun segwita mill-
aħħar żewġ ċifri tas-sena li fiha twaħħlet, l-
isem jew il-marka ta’ identifikazzjoni u l-
indirizz irreġistrat tal-manifattur, il-kodiċi 
ta’ identifikazzjoni uniku tat-tip ta’ prodott, 
in-numru tar-referenza tad-dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni u l-prestazzjoni ddikjarata fih, 
il-livelli jew klassi tal-prestazzjoni 
dikjarata, ir-referenza għall-
ispeċifikazzjoni teknika armonizzata 
applikata, in-numru tal-identifikazzjoni tal-
korp innotifikat, jekk applikabbli, u l-użu 
intiż kif stabbilit fl-ispeċifikazzjoni teknika 
armonizzata applikata.

2. Il-marka CE għandha tkun segwita mill-
aħħar żewġ ċifri tas-sena li fiha twaħħlet, l-
isem u l-indirizz irreġistrat tal-manifattur,
jew il-marka ta’ identifikazzjoni li 
tippermetti l-identifikazzjoni tal-isem u l-
indirizz tal-manifattur faċilment u 
mingħajr l-ebda ambigwità, il-kodiċi ta’ 
identifikazzjoni uniku tat-tip ta’ prodott, 
in-numru tar-referenza tad-dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni u l-prestazzjoni ddikjarata fih, 
il-livelli jew klassi tal-prestazzjoni 
dikjarata, ir-referenza għall-
ispeċifikazzjoni teknika armonizzata 
applikata, in-numru tal-identifikazzjoni tal-
korp innotifikat, jekk applikabbli, u l-użu 
intiż kif stabbilit fl-ispeċifikazzjoni teknika 
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armonizzata applikata.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-industrija tal-injam fis-sitwazzjoni attwali jkollha tiġġieled biex timplimenta r-regolament 
minħabba r-restrizzjonijiet prattiċi relatati mad-daqs u n-natura tal-prodott. Din l-emenda 
tippermetti li tiġi pprovduta l-istess informazzjoni, iżda tiġi applikata b’mod li hu aċettabbli 
għall-industrija.

Emenda 120
Andreas Schwab

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Il-marka CE għandha tkun segwita mill-
aħħar żewġ ċifri tas-sena li fiha twaħħlet, 
l-isem jew il-marka ta’ identifikazzjoni u l-
indirizz irreġistrat tal-manifattur, il-kodiċi 
ta’ identifikazzjoni uniku tat-tip ta’ prodott, 
in-numru tar-referenza tad-dikjarazzjoni 
ta’ prestazzjoni u l-prestazzjoni ddikjarata 
fih, il-livelli jew klassi tal-prestazzjoni 
dikjarata, ir-referenza għall-
ispeċifikazzjoni teknika armonizzata 
applikata, in-numru tal-identifikazzjoni tal-
korp innotifikat, jekk applikabbli, u l-użu 
intiż kif stabbilit fl-ispeċifikazzjoni teknika 
armonizzata applikata.

2. Il-marka CE għandha tkun segwita mill-
indirizz irreġistrat tal-manifattur jew il-
marka ta’ identifikazzjoni, il-kodiċi ta’ 
identifikazzjoni uniku tat-tip ta’ prodott, ir-
referenza għall-ispeċifikazzjoni teknika 
armonizzata applikata, in-numru tal-
identifikazzjoni tal-korp innotifikat, jekk 
applikabbli, u l-inqas informazzjoni 
teknika kif stabbilit fl-ispeċifikazzjoni 
teknika armonizzata, li tippermetti 
identifikazzjoni ċara tal-prodott u l-użu 
intiż tiegħu.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-repetizzjoni tal-kontenut sħiħ tad-DoP fil-marka CE timponi piż u spejjeż burokratiċi 
b’mod partikolari għall-SMEs mingħajr valur miżjud. L-informazzjoni fuq il-prodott għandha 
tkun sinifikanti u għalhekk limitata għall-informazzjoni neċessarja li tippermetti 
identifikazzjoni tal-prodott u l-użu intiż tiegħu.
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Emenda 121
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Il-marka CE għandha tkun segwita mill-
aħħar żewġ ċifri tas-sena li fiha twaħħlet, l-
isem jew il-marka ta’ identifikazzjoni u l-
indirizz irreġistrat tal-manifattur, il-kodiċi 
ta’ identifikazzjoni uniku tat-tip ta’ prodott, 
in-numru tar-referenza tad-dikjarazzjoni 
ta’ prestazzjoni u l-prestazzjoni ddikjarata 
fih, il-livelli jew klassi tal-prestazzjoni 
dikjarata, ir-referenza għall-
ispeċifikazzjoni teknika armonizzata 
applikata, in-numru tal-identifikazzjoni
tal-korp innotifikat, jekk applikabbli, u l-
użu intiż kif stabbilit fl-ispeċifikazzjoni 
teknika armonizzata applikata.

2. Il-marka CE għandha tkun segwita mill-
aħħar żewġ ċifri tas-sena li fiha twaħħlet, l-
isem jew il-marka ta’ identifikazzjoni u l-
indirizz irreġistrat tal-manifattur, il-kodiċi 
ta’ identifikazzjoni uniku tat-tip ta’ prodott, 
tar-referenza għall-ispeċifikazzjoni teknika 
armonizzata applikata, u l-indirizz tas-sit 
elettroniku fejn tista’ tiġi kkonsultata d-
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni essenzjali biss għall-identifikazzjoni tal-prodott u għall-użu propju tiegħu 
għandha takkompanja fiżikament lill-prodott li se jintuża u li hu mifhum mill-kostrutturi li 
jinstallaw dawn il-prodotti. Din tista’ tkun flimkien mal-indirizz tas-sit elettroniku fejn tista’ 
tiġi kkonsultata d-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni kollha.  

Emenda 122
Hans-Peter Mayer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Il-marka CE għandha tkun segwita mill-
aħħar żewġ ċifri tas-sena li fiha twaħħlet, l-
isem jew il-marka ta’ identifikazzjoni u l-
indirizz irreġistrat tal-manifattur, il-kodiċi 
ta’ identifikazzjoni uniku tat-tip ta’ prodott, 
in-numru tar-referenza tad-dikjarazzjoni 
ta’ prestazzjoni u l-prestazzjoni ddikjarata 

2. Il-marka CE għandha tkun segwita mill-
aħħar żewġ ċifri tas-sena li fiha twaħħlet, l-
isem jew il-marka ta’ identifikazzjoni u l-
indirizz irreġistrat tal-manifattur, il-kodiċi 
ta’ identifikazzjoni uniku tat-tip ta’ prodott, 
ir-referenza għall-ispeċifikazzjoni teknika 
armonizzata applikata, in-numru tal-
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fih, il-livelli jew klassi tal-prestazzjoni 
dikjarata, ir-referenza għall-
ispeċifikazzjoni teknika armonizzata 
applikata, in-numru tal-identifikazzjoni tal-
korp innotifikat, jekk applikabbli, u l-użu 
intiż kif stabbilit fl-ispeċifikazzjoni teknika 
armonizzata applikata.

identifikazzjoni tal-korp innotifikat, jekk 
applikabbli, u l-użu intiż kif stabbilit fl-
ispeċifikazzjoni teknika armonizzata 
applikata u l-indirizz tas-sit elettroniku 
fejn tista’ tiġi aċċessata d-dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni.

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni essenzjali biss għandha tiġi indikata fuq il-prodott. Imbagħad, tista’ tiġi 
ssupplimentata permezz ta’ indikazzjoni tas-sit elettroniku u ta’ jekk tistax tinsab aktar 
informazzjoni hemm.

Emenda 123
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Il-marka CE għandha tkun segwita mill-
aħħar żewġ ċifri tas-sena li fiha twaħħlet, l-
isem jew il-marka ta’ identifikazzjoni u l-
indirizz irreġistrat tal-manifattur, il-kodiċi 
ta’ identifikazzjoni uniku tat-tip ta’ prodott, 
in-numru tar-referenza tad-dikjarazzjoni ta’
prestazzjoni u l-prestazzjoni ddikjarata fih, 
il-livelli jew klassi tal-prestazzjoni 
dikjarata, ir-referenza għall-
ispeċifikazzjoni teknika armonizzata 
applikata, in-numru tal-identifikazzjoni tal-
korp innotifikat, jekk applikabbli, u l-użu 
intiż kif stabbilit fl-ispeċifikazzjoni 
teknika armonizzata applikata.

2. Il-marka CE għandha tkun segwita mill-
aħħar żewġ ċifri tas-sena li fiha twaħħlet, l-
isem jew il-marka ta’ identifikazzjoni u l-
indirizz irreġistrat tal-manifattur, il-kodiċi 
ta’ identifikazzjoni uniku tat-tip ta’ prodott, 
in-numru tar-referenza tad-dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni u l-prestazzjoni ddikjarata fih, 
il-livelli jew klassi tal-prestazzjoni 
dikjarata, ir-referenza għall-
ispeċifikazzjoni teknika armonizzata 
applikata, in-numru tal-identifikazzjoni tal-
korp innotifikat, jekk applikabbli, u l-
informazzjoni teknika li tippermetti l-
identifikazzjoni ċara tal-prodotti u l-użu 
intiż tiegħu.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni li takkompanja l-marka CE fuq il-prodotti għandha titnaqqas billi tiswa 
ħafna flus, hi ta’ piż u ttaqqal il-produzzjoni, il-ħżin, id-distribuzzjoni tal-prodotti tat-timbru 
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rilevanti inkluża l-informazzjoni meħtieġa. Il-problema l-oħra tal-ġestjoni tad-diversi tipi ta’ 
informazzjoni fid-diversi lingwi m’għandhiex tingħata inqas importanza milli jistħoqqilha. 
Din l-informazzjoni għandha tiġi limitata għall-informazzjoni essenzjali u għandha tkun tista’ 
tinftiehem u tintuża fis-sit.

Emenda 124
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jibnu fuq 
mekkaniżmi eżistenti biex jiżguraw l-
applikazzjoni korretta tar-reġim li 
jirregola lill-marka CE, u għandhom 
jieħdu l-azzjoni xierqa fil-każ ta’ użu 
mhux xieraq tal-marka. Dawn il-pieni 
għandhom ikunu proporzjonati ma’ 
kemm ikun gravi r-reat u għandhom 
ikunu deterrent effettiv kontra l-użu mhux 
korrett.

Or.en

Emenda 125
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 10 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3a. Il-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
għall-Bini għandhom ikunu indipendenti 
minn kwalunkwe korp jew 
organizzazzjoni rilevanti involuta fil-
proċedura għall-kisba tal-marka CE. 
Madankollu, dan jipprekludi l-ħolqien ta’ 
korp ġdid li jiffaċilita din l-azzjoni.

Or.en
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Emenda 126
Cristian Silviu Buşoi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 11 – paragrafu 8 a (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

8a. Meta l-prodotti għall-bini jitqiegħdu 
fis-suq, il-manifatturi għandhom jiżguraw 
li ġew iddisinjati u mmanifatturati 
f’konformità mar-rekwiżiti stipolati f’dan 
ir-Regolament u f’konformità mal-
ħtiġijiet ta’ xogħlijiet bażiċi applikabbli u 
l-karatteristiċi essenzjali rilevanti għall-
użu jew l-użi intiżi għall-prodotti għall-
bini.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni meħuda mid-Deċiżjoni 768/2008. Il-proposta ttenni u tenfasizza l-mekkaniżmu 
ewlieni tar-regolament imsemmi fis-suġġett tal-ewwel Artikolu. Aħna nqisu li hu importanti li 
jiġi ssupplimentat it-test meħud mill-NLF bil-karatteristiċi partikolari ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 127
Cristian Silviu Buşoi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Qabel ma jqiegħdu fuq is-suq il-prodott 
għall-bini, l-importaturi għandhom 
jiżguraw li l-valutazzjoni u l-verifika tal-
kostanza tal-prestazzjoni jkunu twettqu 
mill-manifattur. Huma għandhom jiżguraw 
li l-manifattur ikun fassal id-
dokumentazzjoni teknika msemmija fit-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(1) u d-
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni f’konformità 
mal-Artikoli 4, 6 u 7. Huma għandhom 
jiżguraw ukoll li l-prodott, fejn meħtieġ, 
ikollu l-marka CE, li l-prodott ikun 
akkumpanjat mid-dokumenti meħtieġa u li 

Qabel ma jqiegħdu fuq is-suq il-prodott 
għall-bini, l-importaturi għandhom 
jiżguraw li l-valutazzjoni u l-verifika tal-
kostanza tal-prestazzjoni jkunu twettqu 
mill-manifattur, skont il-ħtiġijiet ta’ 
xogħlijiet bażiċi applikabbli u l-
karatteristiċi essenzjali rilevanti għall-użu 
intiż. Huma għandhom jiżguraw li l-
manifattur ikun fassal id-dokumentazzjoni 
teknika msemmija fit-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 11(1) u d-dikjarazzjoni ta’ 
prestazzjoni f’konformità mal-Artikoli 4, 6 
u 7. Huma għandhom jiżguraw ukoll li l-
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l-manifattur ikun ikkonforma mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikoli 11(4) u (5).

prodott, fejn meħtieġ, ikollu l-marka CE, li 
l-prodott ikun akkumpanjat mid-dokumenti 
meħtieġa u li l-manifattur ikun ikkonforma 
mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 11(4) u 
(5).

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta ttenni u tenfasizza l-mekkaniżmi ewlenin tar-regolament imsemmi fl-ewwel 
artikolu “Suġġett”. Hu importanti li t-test meħud mill-NLF jiġi ssupplimentat bil-
karatteristiċi partikolari ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 128
Cristian Silviu Buşoi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn importaturi jikkunsidraw jew 
ikollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott 
għall-bini ma jkunx konformi mad-
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni jew mhux 
konformi ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli 
f’dan ir-Regolament, huma m’għandhomx 
iqiegħdu fuq is-suq il-prodott għall-bini 
qabel ma dan jikkonforma mad-
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni li 
takkumpanjah u jikkonforma mar-rekwiżiti 
l-oħra applikabbli f’dan ir-Regolament jew 
sakemm id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni 
ma tkunx ikkoreġuta. Barra minn hekk, 
fejn il-prodott jippreżenta riskju, l-
importatur għandu jinforma lill-manifattur 
u lill-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq 
dwar dan.

Fejn importaturi jikkunsidraw jew 
ikollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott 
għall-bini ma jkunx konformi mad-
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni jew mhux 
konformi ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli 
f’dan ir-Regolament, partikolarment dawk 
li jirrigwardaw il-karatteristiċi essenzjali 
rilevanti għall-użu jew l-użi intiżi 
ddikjarati, huma m’għandhomx iqiegħdu 
fuq is-suq il-prodott għall-bini qabel ma 
dan jikkonforma mad-dikjarazzjoni ta’
prestazzjoni li takkumpanjah u 
jikkonforma mar-rekwiżiti l-oħra 
applikabbli f’dan ir-Regolament jew 
sakemm id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni 
ma tkunx ikkoreġuta. Barra minn hekk, 
fejn il-prodott jippreżenta riskju, l-
importatur għandu jinforma lill-manifattur 
u lill-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq 
dwar dan.    

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi essenzjali għandhom jiġu ddikjarati, skont l-Artikolu 5.3 u l-importaturi 
għandhom, b’mod partikolari, ikunu konxji ta’ dan il-kompitu.

Emenda 129
Cristian Silviu Buşoi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn importaturi jikkunsidraw jew 
ikollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott 
għall-bini ma jkunx konformi mad-
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni jew mhux 
konformi ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli 
f’dan ir-Regolament, huma m’għandhomx 
iqiegħdu fuq is-suq il-prodott għall-bini 
qabel ma dan jikkonforma mad-
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni li 
takkumpanjah u jikkonforma mar-rekwiżiti 
l-oħra applikabbli f’dan ir-Regolament jew 
sakemm id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni 
ma tkunx ikkoreġuta. Barra minn hekk, 
fejn il-prodott jippreżenta riskju, l-
importatur għandu jinforma lill-manifattur 
u lill-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq 
dwar dan.

Fejn importaturi jikkunsidraw jew 
ikollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott 
għall-bini ma jkunx konformi mad-
dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni jew mhux 
konformi ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli 
f’dan ir-Regolament, partikolarment dawk 
li jirrigwardaw il-karatteristiċi rilevanti 
għall-użu jew l-użi intiżi ddikjarati, huma 
m’għandhomx iqiegħdu fuq is-suq il-
prodott għall-bini qabel ma dan 
jikkonforma mad-dikjarazzjoni ta’
prestazzjoni li takkumpanjah u 
jikkonforma mar-rekwiżiti l-oħra 
applikabbli f’dan ir-Regolament jew 
sakemm id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni 
ma tkunx ikkoreġuta. Barra minn hekk, 
fejn il-prodott jippreżenta riskju, l-
importatur għandu jinforma lill-manifattur 
u lill-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq 
dwar dan.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi essenzjali għandhom jiġu ddikjarati, skont l-Artikolu 5.3 u d-distributuri, l-
aktar dawk li jbigħu bl-ingrossa għandhom, b’mod partikolari, ikunu konxji ta’ dan il-
kompitu.
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Emenda 130
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 17 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1a. Il-korpi Ewropej għall-
istandardizzazzjoni għandhom jiffaċilitaw 
l-aċċess għall-istandardizzazzjoni għall-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u 
għandhom jistinkaw biex ikollhom 
sitwazzjoni fejn l-ebda kategorija ta’ 
partijiet interessati ma tkun rappreżentata 
b’aktar minn 25% tal-parteċipanti 
f’Kumitat Tekniku u/jew Grupp ta’ 
Ħidma.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Certain interest groups, and in particular certifiers are over represented in the European 
Technical Committees, even though they are partial to the issue as they elaborate the 
standards and testing procedures that they will themselves apply as part of a payable service 
to the product manufacturers. It is therefore essential to ensure that no single group is 
overrepresented in order to guarantee the impartiality of European standardisation. SMEs 
are generally underrepresented. It is important that European standardisation bodies ensure 
the participation of SMEs and facilitate their access to Technical Committees.

Emenda 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. B’segwitu għal talba għal Valutazzjoni 
Teknika Ewropea minn manifattur, id-
Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni 
għandu jiġi mfassal u adottat mill-
organizzazzjoni tal-korp VT għal 
kwalunkwe prodott għall-bini li mhuwiex 
kopert jew li mhuwiex kopert bis-sħiħ 
minn standard armonizzat, li l-

1. B’segwitu għal talba għal Valutazzjoni 
Teknika Ewropea minn manifattur, id-
Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni 
għandu jiġi mfassal u adottat mill-
organizzazzjoni tal-korp VT għal prodott 
għall-bini innovattiv.
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prestazzjoni fir-rigward tal-karatteristiċi 
essenzjali tiegħu ma tistax tiġi vvalutata 
bis-sħiħ skont standard armonizzat 
eżistenti, minħabba li fost l-oħrajn:

Or.pl

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda tal-Artikolu 2.

Emenda 132
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 19 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1a. Fejn diġà jeżistu d-Dokumenti ta’ 
Valutazzjoni Ewropej, l-organizzazzjoni 
tal-korpi VT skont l-Artikolu 31(1) 
għandu jkollha dawn l-għanijiet:
(a) l-aġġornar f’konformità mal-iktar 
teknika avvanzata b’intervalli xierqa;
(b) l-ikkombinar tad-Dokumenti ta’ 
Valutazzjoni Ewropej li ġew prodotti għal 
prodotti individwali f’Dokument ta’ 
Valutazzjoni Ewropew ġdid li jkopri 
familja sħiħa ta’ prodotti.

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-inserzjoni proposta hija intiża li ttejjeb il-prattikabilità u s-sikurezza.

Emenda 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) il-prodott ma jaqa’ taħt il-kamp ta’
applikazzjoni tal-ebda standard 
armonizzat eżistenti;

imħassar

Or.pl

Ġustifikazzjoni

F’konformità mat-tibdiliet li saru fl-Artikolu 19(1).

Emenda 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) tal-inqas għal karatteristika essenzjali 
waħda ta’ dak il-prodott, il-metodu ta’
valutazzjoni previst fl-istandard 
armonizzat mhuwiex adatt; jew

imħassar

Or.pl

Ġustifikazzjoni

F’konformità mat-tibdiliet li saru fl-Artikolu 19(1).

Emenda 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) l-istandard armonizzat ma jipprevedi l-
ebda metodu ta’ valutazzjoni fir-rigward 
ta’ mill-inqas karatteristika essenzjali 
waħda ta’ dak il-prodott.

imħassar
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Or.pl

Ġustifikazzjoni

F’konformità mat-tibdiliet li saru fl-Artikolu 19(1).

Emenda 136
Hans-Peter Mayer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 19 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-atti ta’ 
delega f’konformità mal-Artikolu 60 biex 
temenda l-Anness II u tistabbilixxi regoli 
proċedurali addizzjonali għall-iżvilupp u 
l-adozzjoni tad- Dokument Ewropew ta’
Valutazzjoni.

imħassar

Or.de

Ġustifikazzjoni

Wieħed ikun qed jippretendi wisq jekk jippermetti li r-regoli proċedurali addizzjonali jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-komitoloġija. L-ewwel nofs tas-sentenza wkoll jippermetti 
ambitu kbir wisq f’dan ir-rigward. L-Anness II jistabbilixxi regoli ċari dwar it-tfassil tad-
Dokument ta’ Valutazzjoni Ewropew. Dawn m’għandhomx jiġu estiżi u anqas m’għandu 
jkollhom żidiet. Jekk xorta waħda jsir, jiġu involuti karatteristiċi essenzjali.

Emenda 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 26 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1a. Il-Valutazzjonijiet Tekniċi Ewropej 
għandhom jinħarġu għal prodotti għall-
bini innovattivi.

Or.pl
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda tal-Artikolu 2 li ddaħħal id-definizzjoni ta’ ‘prodott 
innovattiv’.

Emenda 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 26 – paragrafu 1 b (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1b. Jekk il-Valutazzjoni Teknika Ewropea 
ma tiġix sostitwita minn standard 
armonizzat u jekk il-manifattur tal-
prodott għall-bini  ma jagħmilx tibdiliet 
sostanzjali fiha, tibdiliet li jbiddlu l-
karatteristiċi tagħha, il-Valutazzjoni 
Teknika Ewropea għandha tiġi estiża 
awtomatikament u għandha tkun valida 
sakemm jiġi ppubblikat standard 
armonizzat jew sakemm il-manifattur 
ibiddel b’mod sostanzjali l-prodott u jkun 
hemm applikazzjoni għal ETA ġdida.

Or.pl

Ġustifikazzjoni

Jekk ma jsir l-ebda tibdil fil-prodott, m’hemm l-ebda raġuni għala l-ETA għandha tiżbalja u 
b’hekk tobbliga lill-manifattur jerġa’ jgħaddi mill-istess proċedura, u b’dan il-mod, ikompli 
jiżdied il-prezz biex tinkiseb ETA. Dan it-tibdil se jgħin biex jitħaffef l-istabbiliment ta’ 
standard armonizzat.

Emenda 139
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 26 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3a. Il-perjodu ta’ validità ta’ Valutazzjoni 
Teknika Ewropea hu limitat għal ħames 
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snin. Wara dak il-perjodu, il-manifattur 
jista’ jirrikorri għall-organizzazzjoni tal-
korpi VT f’konformità mal-Artikolu 31(1) 
għall-estensjoni tal-Valutazzjoni Teknika 
Ewropea. L-organizzazzjoni tal-korpi VT 
għandha tevalwa l-konformità tal-
Valutazzjoni Teknika Ewropea mad-
Dokument ta’ Valutazzjoni Ewropew.

Or.en

Emenda 140
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 27 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn dawn il-kondizzjonijiet ma jkunux 
stabbiliti mill-Kummissjoni, huma jistgħu
jiġu stabbiliti mill-korpi Ewropej għall-
istandardizzazzjoni fi standards 
armonizzati, abbażi ta’ mandat rivedut.

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-prattika attwali, fejn il-Kummissjoni tieħu deċiżjonijiet dwar is-CWFT mhux ittestjati, 
topera tajjeb. Jekk tali setgħa tat-teħid tad-deċiżjonijiet tingħata lil korpi ta’ 
standardizzazzjoni permezz ta’ mandat, hemm possibilità kbira li l-kumitati tekniċi jibdew 
jikkompetu ma’ xulxin dwar kemm tista’ tiġi estiża l-prattika tan-nuqqas ta’ ttestjar. 

Emenda 141
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 31 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt f a (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(fa) tuża l-gruppi ta’ ħidma li 
jirrappreżentaw il-partijiet interessati 
kollha biex jiġu sodisfati l-kompiti tiegħu.
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Or.en

Emenda 142
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 36 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Użu ta’ Dokumentazzjoni Teknika 
Speċifika

Użu ta’ proċeduri simplifikati

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emenda 143
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 36 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Meta l-manifattur ikun qed 
jiddetermina t-tip tal-prodott, huwa jista’
jissostitwixxi l-ittestjar tat-tip jew il-
kalkolu tat-tip b’Dokumentazzjoni 
Teknika Speċifika li turi li:

imħassar

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emenda 144
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) għal wieħed jew aktar mill-karatteristiċi 
essenzjali tal-prodott għall-bini, li l-
manifattur jqiegħed fuq is-suq, dak il-
prodott jitqies li jilħaq ċertu livell jew 
klassi ta’ prestazzjoni mingħajr ittestjar jew 
kalkolu, jew mingħajr ittestjar jew kalkolu 
ulterjuri, f’konformità mal-kondizzjonijiet
stabbiliti fl-ispeċifikazzjoni teknika 
armonizzata jew fid-deċiżjoni rilevanti tal-
Kummissjoni;

(a) Skont il-kondizzjonijiet stipolati fl-
ispeċifikazzjoni teknika armonizzata 
relevanti jew f’deċiżjoni tal-Kummissjoni, 
għal wieħed jew aktar mill-karatteristiċi 
essenzjali tal-prodott għall-bini, li l-
manifattur iqiegħed fuq is-suq, il-
manifattur jista’ jiddikjara li l-prodott 
jitqies li jilħaq ċertu livell jew klassi ta’ 
prestazzjoni mingħajr ittestjar jew kalkolu, 
jew mingħajr ittestjar jew kalkolu ulterjuri. 
It-twettiq ta’ dawn il-kondizzjonijiet 
għandu jiġi ddokumentat b’mod xieraq;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
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documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emenda 145
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) il-prodott għall-bini, kopert minn 
standard armonizzat, li l-manifattur 
jqiegħed fuq is-suq jikkorrispondi mat-tip 
ta’ prodott għall-bini ieħor, immanifatturat 
minn manifattur ieħor u li huwa diġà 
ttestjat f’konformità mal-istandard 
armonizzat rilevanti. Meta dawn il-
kondizzjonijiet jiġu rrispettati, il-
manifattur ikollu d-dritt li jiddikjara 
prestazzjoni li tikkorrispondi għar-riżultati 
tat-testijiet kollha ta’ dan il-prodott l-ieħor 
jew għal parti minnhom. Il-manifattur jista’
juża r-riżultati tat-testijiet miksuba minn 
manifattur ieħor biss wara li jkun kiseb l-
awtorizzazzjoni ta’ dak il-manifattur, li 
jibqa’ responsabbli għall-preċiżjoni, l-
affidabbiltà u l-istabbiltà ta’ dawk ir-
riżultati tat-testijiet; jew

(b) Skont il-kondizzjonijiet li l-prodott 
għall-bini, kopert minn standard 
armonizzat, li l-manifattur iqiegħed fuq is-
suq jikkorrispondi mat-tip ta’ prodott għall-
bini ieħor, immanifatturat minn manifattur 
ieħor u li huwa diġà ttestjat f’konformità 
mal-istandard armonizzat rilevanti, il-
manifattur ikollu d-dritt li jiddikjara 
prestazzjoni li tikkorrispondi għar-riżultati 
tat-testijiet kollha ta’ dan il-prodott l-ieħor 
jew għal parti minnhom. It-twettiq ta’ 
dawn il-kondizzjonijiet għandu jiġi 
ddokumentat b’mod xieraq. Il-manifattur 
jista’ juża r-riżultati tat-testijiet miksuba 
minn manifattur ieħor biss wara li jkun 
kiseb l-awtorizzazzjoni ta’ dak il-
manifattur, li jibqa’ responsabbli għall-
preċiżjoni, l-affidabbiltà u l-istabbiltà ta’
dawk ir-riżultati tat-testijiet; jew

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Emenda 146
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-prodott għall-bini, kopert minn 
speċifikazzjoni teknika armonizzata, li l-
manifattur jqiegħed fuq is-suq ikun sistema 
magħmula minn komponenti, li l-
manifattur jimmonta skont struzzjonijiet 
preċiżi mogħtija mill-fornitur ta’ din is-
sistema jew ta’ komponent tagħha, li kien 
diġà ttestja lil dik is-sistema jew dak il-
komponent għal waħda jew aktar mill-
karatteristiċi essenzjali tiegħu f’konformità 
mal-ispeċifikazzjoni teknika rilevanti. 
Meta dawn il-kondizzjonijiet jiġu 
rrispettati, il-manifattur ikollu d-dritt li 
jiddikjara prestazzjoni li tikkorrispondi 
għar-riżultati tat-testijiet kollha għas-
sistema jew il-komponent li jkun ġie 
fornut. Il-manifattur jista’ juża r-riżultati 
tat-testijiet miksuba minn manifattur jew 
fornitur tas-sistemi oħrajn biss wara li jkun 
kiseb l-awtorizzazzjoni ta’ dak il-
manifattur jew tal-fornitur ta’ sistemi, li 
jibqa’ responsabbli għall-preċiżjoni, l-
affidabbiltà u l-istabbiltà ta’ dawk ir-
riżultati tat-testijiet.

(c) Skont il-kundizzjonijiet li l-prodott 
għall-bini, kopert minn speċifikazzjoni 
teknika armonizzata, li l-manifattur 
iqiegħed fuq is-suq ikun sistema magħmula 
minn komponenti, li l-manifattur jimmonta 
skont struzzjonijiet preċiżi mogħtija mill-
fornitur ta’ din is-sistema jew ta’
komponent tagħha, li kien diġà ttestja lil 
dik is-sistema jew dak il-komponent għal 
waħda jew aktar mill-karatteristiċi 
essenzjali tiegħu f’konformità mal-
ispeċifikazzjoni teknika rilevanti, il-
manifattur ikollu d-dritt li jiddikjara 
prestazzjoni li tikkorrispondi għar-riżultati 
tat-testijiet kollha għas-sistema jew il-
komponent li jkun ġie fornut. It-twettiq ta’ 
dawn il-kondizzjonijiet għandu jiġi 
ddokumentat b’mod xieraq. Il-manifattur 
jista’ juża r-riżultati tat-testijiet miksuba 
minn manifattur jew fornitur tas-sistemi 
oħrajn biss wara li jkun kiseb l-
awtorizzazzjoni ta’ dak il-manifattur jew 
tal-fornitur ta’ sistemi, li jibqa’
responsabbli għall-preċiżjoni, l-affidabbiltà
u l-istabbiltà ta’ dawk ir-riżultati tat-
testijiet.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
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2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emenda 147
Andreas Schwab

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-prodott għall-bini, kopert minn 
speċifikazzjoni teknika armonizzata, li l-
manifattur jqiegħed fuq is-suq ikun sistema 
magħmula minn komponenti, li l-
manifattur jimmonta skont struzzjonijiet 
preċiżi mogħtija mill-fornitur ta’ din is-
sistema jew ta’ komponent tagħha, li kien 
diġà ttestja lil dik is-sistema jew dak il-
komponent għal waħda jew aktar mill-
karatteristiċi essenzjali tiegħu f’konformità 
mal-ispeċifikazzjoni teknika rilevanti. 
Meta dawn il-kondizzjonijiet jiġu 
rrispettati, il-manifattur ikollu d-dritt li 
jiddikjara prestazzjoni li tikkorrispondi 
għar-riżultati tat-testijiet kollha għas-
sistema jew il-komponent li jkun ġie 
fornut. Il-manifattur jista’ juża r-riżultati 
tat-testijiet miksuba minn manifattur jew 
fornitur tas-sistemi oħrajn biss wara li jkun 
kiseb l-awtorizzazzjoni ta’ dak il-
manifattur jew tal-fornitur ta; sistemi, li 
jibqa’ responsabbli għall-preċiżjoni, l-
affidabbiltà u l-istabbiltà ta’ dawk ir-
riżultati tat-testijiet.

(c) il-prodott għall-bini, kopert minn 
standard armonizzat, li l-manifattur 
iqiegħed fuq is-suq ikun sistema magħmula 
minn komponenti, li l-manifattur jimmonta 
skont struzzjonijiet preċiżi mogħtija mill-
fornitur ta’ din is-sistema jew ta’
komponent tagħha, li kien diġà ttestja lil 
dik is-sistema jew dak il-komponent għal 
waħda jew aktar mill-karatteristiċi 
essenzjali tiegħu f’konformità mal-
istandard rilevanti. Meta dawn il-
kondizzjonijiet jiġu rrispettati, il-manifattur 
ikollu d-dritt li jiddikjara prestazzjoni li 
tikkorrispondi għar-riżultati tat-testijiet 
kollha għas-sistema jew il-komponent li 
jkun ġie fornut. Il-manifattur jista’ juża r-
riżultati tat-testijiet miksuba minn 
manifattur jew fornitur tas-sistemi oħrajn 
biss wara li jkun kiseb l-awtorizzazzjoni ta’
dak il-manifattur jew tal-fornitur ta’
sistemi, li jibqa’ responsabbli għall-
preċiżjoni, l-affidabbiltà u l-istabbiltà ta’
dawk ir-riżultati tat-testijiet.

Or.de

Emenda 148
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt c 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-prodott għall-bini, kopert minn 
speċifikazzjoni teknika armonizzata, li l-
manifattur jqiegħed fuq is-suq ikun sistema 
magħmula minn komponenti, li l-
manifattur jimmonta skont struzzjonijiet 
preċiżi mogħtija mill-fornitur ta’ din is-
sistema jew ta’ komponent tagħha, li kien 
diġà ttestja lil dik is-sistema jew dak il-
komponent għal waħda jew aktar mill-
karatteristiċi essenzjali tiegħu f’konformità 
mal-ispeċifikazzjoni teknika rilevanti. 
Meta dawn il-kondizzjonijiet jiġu 
rrispettati, il-manifattur ikollu d-dritt li 
jiddikjara prestazzjoni li tikkorrispondi 
għar-riżultati tat-testijiet kollha għas-
sistema jew il-komponent li jkun ġie 
fornut. Il-manifattur jista’ juża r-riżultati 
tat-testijiet miksuba minn manifattur jew 
fornitur tas-sistemi oħrajn biss wara li jkun 
kiseb l-awtorizzazzjoni ta’ dak il-
manifattur jew tal-fornitur ta’ sistemi, li 
jibqa’ responsabbli għall-preċiżjoni, l-
affidabbiltà u l-istabbiltà ta’ dawk ir-
riżultati tat-testijiet.

(c) il-prodott għall-bini, kopert minn 
standard armonizzat, li l-manifattur 
iqiegħed fuq is-suq ikun sistema magħmula 
minn komponenti, li l-manifattur jimmonta 
skont struzzjonijiet preċiżi mogħtija mill-
fornitur ta’ din is-sistema jew ta’
komponent tagħha, li kien diġà ttestja lil 
dik is-sistema jew dak il-komponent għal 
waħda jew aktar mill-karatteristiċi 
essenzjali tiegħu f’konformità mal-
ispeċifikazzjoni teknika rilevanti. Meta 
dawn il-kondizzjonijiet jiġu rrispettati, il-
manifattur ikollu d-dritt li jiddikjara 
prestazzjoni li tikkorrispondi għar-riżultati 
tat-testijiet kollha għas-sistema jew il-
komponent li jkun ġie fornut. Il-manifattur 
jista’ juża r-riżultati tat-testijiet miksuba 
minn manifattur jew fornitur tas-sistemi 
oħrajn biss wara li jkun kiseb l-
awtorizzazzjoni ta’ dak il-manifattur jew 
tal-fornitur ta’ sistemi, li jibqa’
responsabbli għall-preċiżjoni, l-affidabbiltà 
u l-istabbiltà ta’ dawk ir-riżultati tat-
testijiet.

Or.en

Emenda 149
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 36 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Jekk il-prodott għall-bini imsemmi fil-
paragrafu 1 jappartjeni għal familja ta’
prodotti għall-bini li għaliha s-sistema 
applikabbli għall- valutazzjoni u l-verifika 
tal-kostanza tal-prestazzjoni hija s-sistema 
1+ or 1, kif imniżżel fl-Anness V, id-
Dokumentazjoni Teknika Speċifika
għandha tkun ivverifikata minn korp għaċ-
ċertifikazzjoni tal-prodott notifikat kif 

2. Jekk il-prodott għall-bini msemmi fil-
paragrafu 1 jappartjeni għal familja ta’
prodotti għall-bini li għaliha s-sistema 
applikabbli għall-valutazzjoni u l-verifika 
tal-kostanza tal-prestazzjoni hija s-sistema 
1+ or 1, kif imniżżel fl-Anness V, id-
dokumentazzjoni msemmija f’paragrafu 1
għandha tkun ivverifikata minn korp għaċ-
ċertifikazzjoni tal-prodott notifikat kif 
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imsemmi fl-Anness V. imsemmi fl-Anness V.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emenda 150
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 37 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 37
Użu ta’ proċeduri simplifikati minn 

mikrointrapriżi
imħassar

Il-mikrointrapriżi li jimmanifatturaw 
prodotti għall-bini koperti minn standard 
armonizzat jistgħu jissostitwixxu d-
determinazzjoni tat-tip tal-prodott abbażi 
tal-ittestjar tat-tip għas-sistemi 3 u 4 
applikabbli, kif stabbilit fl-Anness V bl-
użu ta’ metodi differenti minn dawk li 
jinsabu fl-istandard armonizzat 
applikabbli. Dawk il-manifatturi jistgħu 
wkoll jittrattaw il-prodotti għall-bini li 
għalihom tapplika s-sistema 3 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet għas-
sistema 4. Meta manifattur juża dawn il-
proċeduri ssimplifikati, huwa għandu juri 
l-konformità tal-prodott għall-bini mar-
rekwiżiti applikabbli permezz ta’
Dokumentazzjoni Teknika Speċifika.
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Or.de

Ġustifikazzjoni

L-għan tat-tħassir propost hu li tiġi żgurata l-kompetizzjoni ġusta u li jiġu evitati r-riskji 
għas-sikurezza. Il-prodotti li huma koperti minn din il-klawsola bl-ebda mod m’għandhom 
jiġu mqabbla mal-prodotti koperti mill-Artikoli 3 u 6, u dan jirriżulta f’tagħwiġ tal-
kompetizzjoni, bini potenzjalment mhux sikur u l-problemi fis-sorveljanza tas-suq. Il-ħtiġijiet 
tal-mikrointrapriżi huma kkunsidrati biżżejjed fl-Artikolu 5. 

Emenda 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 37 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-mikrointrapriżi li jimmanifatturaw 
prodotti għall-bini koperti minn standard 
armonizzat jistgħu jissostitwixxu d-
determinazzjoni tat-tip tal-prodott abbażi 
tal-ittestjar tat-tip għas-sistemi 3 u 4 
applikabbli, kif stabbilit fl-Anness V bl-
użu ta’ metodi differenti minn dawk li 
jinsabu fl-istandard armonizzat 
applikabbli. Dawk il-manifatturi jistgħu 
wkoll jittrattaw il-prodotti għall-bini li 
għalihom tapplika s-sistema 3 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet għas-
sistema 4. Meta manifattur juża dawn il-
proċeduri ssimplifikati, huwa għandu juri 
l-konformità tal-prodott għall-bini mar-
rekwiżiti applikabbli permezz ta’
Dokumentazzjoni Teknika Speċifika.

imħassar

Or.pl

Emenda 152
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 37 – paragrafu 1 



AM\835714MT.doc 61/79 PE450.931v01-00

MT

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-mikrointrapriżi li jimmanifatturaw 
prodotti għall-bini koperti minn standard 
armonizzat jistgħu jissostitwixxu d-
determinazzjoni tat-tip tal-prodott abbażi 
tal-ittestjar tat-tip għas-sistemi 3 u 4 
applikabbli, kif stabbilit fl-Anness V bl-
użu ta’ metodi differenti minn dawk li 
jinsabu fl-istandard armonizzat applikabbli. 
Dawk il-manifatturi jistgħu wkoll jittrattaw 
il-prodotti għall-bini li għalihom tapplika s-
sistema 3 f’konformità mad-
dispożizzjonijiet għas-sistema 4. Meta 
manifattur juża dawn il-proċeduri 
ssimplifikati, huwa għandu juri l-
konformità tal-prodott għall-bini mar-
rekwiżiti applikabbli permezz ta’
Dokumentazzjoni Teknika Speċifika.

Il-mikrointrapriżi li jimmanifatturaw 
prodotti għall-bini koperti minn standard 
armonizzat jistgħu jissostitwixxu d-
determinazzjoni tat-tip tal-prodott abbażi 
tal-ittestjar tat-tip għas-sistemi 3 u 4 
applikabbli, kif stabbilit fl-Anness V bl-
użu ta’ metodi differenti minn dawk li 
jinsabu fl-istandard armonizzat applikabbli, 
soġġetti għall-kondizzjonijiet stipolati 
hemm. Dawk il-manifatturi jistgħu wkoll 
jittrattaw il-prodotti għall-bini li għalihom 
tapplika s-sistema 3 f’konformità mad-
dispożizzjonijiet għas-sistema 4. Meta 
manifattur juża dawn il-proċeduri 
ssimplifikati, huwa għandu juri l-
konformità tal-prodott għall-bini mar-
rekwiżiti applikabbli permezz ta’
Dokumentazzjoni Teknika Speċifika u 
għandu juri l-ekwivalenza tal-proċeduri 
użati għall-proċeduri preskritti fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Fl-istqarrija tal-pożizzjoni tagħha dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill, il-Kummissjoni bir-
raġun ġibdet l-attenzjoni għal ċerta inkoerenza fil-formulazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-
Dokumentazzjoni Teknika Speċifika. L-emenda hija maħsuba biex tneħħi din l-inkoerenza u 
biex tiżgura li l-prodotti ddikjarati bl-għajnuna tad-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika huma 
ekwivalenti għall-prodotti li inkella jkollhom il-marka CE.

Emenda 153
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 37 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-mikrointrapriżi li jimmanifatturaw 
prodotti għall-bini koperti minn standard 
armonizzat jistgħu jissostitwixxu d-
determinazzjoni tat-tip tal-prodott abbażi 

Il-mikrointrapriżi li jimmanifatturaw 
prodotti għall-bini koperti minn standard 
armonizzat jistgħu jissostitwixxu d-
determinazzjoni tat-tip tal-prodott abbażi 
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tal-ittestjar tat-tip għas-sistemi 3 u 4 
applikabbli, kif stabbilit fl-Anness V bl-
użu ta’ metodi differenti minn dawk li 
jinsabu fl-istandard armonizzat applikabbli. 
Dawk il-manifatturi jistgħu wkoll jittrattaw 
il-prodotti għall-bini li għalihom tapplika s-
sistema 3 f’konformità mad-
dispożizzjonijiet għas-sistema 4. Meta 
manifattur juża dawn il-proċeduri 
ssimplifikati, huwa għandu juri l-
konformità tal-prodott għall-bini mar-
rekwiżiti applikabbli permezz ta’
Dokumentazzjoni Teknika Speċifika.

tal-ittestjar tat-tip għas-sistemi 3 u 4 
applikabbli, kif stabbilit fl-Anness V bl-
użu ta’ metodi differenti minn dawk li 
jinsabu fl-istandard armonizzat applikabbli. 
Dawk il-manifatturi jistgħu wkoll jittrattaw 
il-prodotti għall-bini li għalihom tapplika s-
sistema 3 f’konformità mad-
dispożizzjonijiet għas-sistema 4. Meta 
manifattur juża dawn il-proċeduri 
ssimplifikati, huwa għandu juri li qed jiġu 
sodisfati dawn il-kondizzjonijiet u l-
konformità tal-prodott għall-bini mar-
rekwiżiti applikabbli permezz ta’ 
dokumentazzjoni xierqa.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emenda 154
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 38 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Fi rigward ta’ prodotti għall-bini 
koperti minn standard armonizzat u li 
huma manifatturati individwalment jew 
magħmula apposta fi proċess li mhuwiex 
parti minn serje, b’rispons għal ordni 
speċifika, u li huma installati f’xogħol tal-
bini wieħed identifikat, il-parti dwar il-
valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistema 

imħassar
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applikabbli, kif hemm imniżżel fl-Anness 
V, tista’ tiġi sostitwita mill-manifattur 
b’Dokumentazzjoni Teknika Speċifika li 
turi l-konformità ta’ dan il-prodott mar-
rekwiżiti applikabbli.

Or.de

Ġustifikazzjoni

It-tħassir propost għandu l-għan li jiċċara l-inklużjoni tal-SMEs fl-ambitu tar-regolament u li 
jipprevieni t-tagħwiġ tal-kompetizzjoni. Id-dispożizzjoni diġà tinsab fl-Artikolu 5, bl-unika 
differenza li l-prodotti f’konformità mal-Artikolu 5 m’għandhomx marka CE. Dan ir-
regolament fih klawsola li ma tikkonformax mal-prattika stabbilita u li se timponi piż eċċessiv 
fuq in-negozji mill-perspettiva kemm burokratika kif ukoll minn dik tal-użu tal-għarfien espert 
u tar-riżorsi finanzjarji mingħajr l-ebda possibilità ta’ benefiċċji tas-sikurezza.  

Emenda 155
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 38 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Fi rigward ta’ prodotti għall-bini koperti 
minn standard armonizzat u li huma 
manifatturati individwalment jew 
magħmula apposta fi proċess li mhuwiex 
parti minn serje, b’rispons għal ordni 
speċifika, u li huma installati f’xogħol tal-
bini wieħed identifikat, il-parti dwar il-
valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistema 
applikabbli, kif hemm imniżżel fl-Anness 
V, tista’ tiġi sostitwita mill-manifattur 
b’Dokumentazzjoni Teknika Speċifika li 
turi l-konformità ta’ dan il-prodott mar-
rekwiżiti applikabbli.

1. Fir-rigward ta’ prodotti għall-bini 
koperti minn standard armonizzat u li 
huma manifatturati individwalment jew 
magħmula apposta fi proċess li mhuwiex 
parti minn serje, b’rispons għal ordni 
speċifika, u li huma installati f’xogħol tal-
bini wieħed identifikat, il-parti dwar il-
valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistema 
applikabbli, kif hemm imniżżel fl-Anness 
V, tista’ tiġi sostitwita mill-manifattur 
b’Dokumentazzjoni Teknika Speċifika li 
turi l-konformità ta’ dan il-prodott mar-
rekwiżiti applikabbli u l-ekwivalenza tal-
proċeduri użati mal-proċeduri preskritti 
fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Fl-istqarrija tal-pożizzjoni tagħha dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill, il-Kummissjoni bir-
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raġun ġibdet l-attenzjoni għal ċerta inkoerenza fil-formulazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-
Dokumentazzjoni Teknika Speċifika. L-emenda hija maħsuba biex tneħħi din l-inkoerenza u 
biex tiżgura li l-prodotti ddikjarati bl-għajnuna tad-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika huma 
ekwivalenti għall-prodotti li inkella jkollhom il-marka CE.

Emenda 156
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 38 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Fi rigward ta’ prodotti għall-bini koperti 
minn standard armonizzat u li huma 
manifatturati individwalment jew 
magħmula apposta fi proċess li mhuwiex 
parti minn serje, b’rispons għal ordni 
speċifika, u li huma installati f’xogħol tal-
bini wieħed identifikat, il-parti dwar il-
valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistema 
applikabbli, kif hemm imniżżel fl-Anness 
V, tista’ tiġi sostitwita mill-manifattur 
b’Dokumentazzjoni Teknika Speċifika li 
turi l-konformità ta’ dan il-prodott mar-
rekwiżiti applikabbli.

1. Fir-rigward ta’ prodotti għall-bini 
koperti minn standard armonizzat u li 
huma manifatturati individwalment jew 
magħmula apposta fi proċess li mhuwiex 
parti minn serje, b’rispons għal ordni 
speċifika, u li huma installati f’xogħol tal-
bini wieħed identifikat, il-parti dwar il-
valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistema 
applikabbli, kif hemm imniżżel fl-Anness 
V, tista’ tiġi sostitwita mill-manifattur 
b’dokumentazzjoni xierqa li turi li qed 
jiġu sodisfati dawn il-kondizzjonijiet u l-
konformità ta’ dan il-prodott mar-rekwiżiti 
applikabbli.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Emenda 157
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 38 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Jekk il-prodott għall-bini msemmi fil-
paragrafu 1 jappartjeni għal familja ta’
prodotti għall-bini li għaliha s-sistema 
applikabbli għall-valutazzjoni u l-verifika 
tal-kostanza tal-prestazzjoni hija s-sistema 
1+ jew 1, kif hemm imniżżel fl-Anness V, 
id-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika 
għandha tkun ivverifikata minn korp 
għaċ-ċertifikazzjoni tal-prodott notifikat 
kif imsemmi fl-Anness V.

imħassar

Or.de

Ġustifikazzjoni

Begründung: Die vorgeschlagene Streichung dient der Klarheit der Einbeziehung von 
mittelständischen Unternehmen in die Verordnung und der Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen. Die Regelung ist bereits im Artikel 5 erfasst, mit dem einzigen 
Unterschied, dass die Produkte nach Art. 5 keine CE- Kennzeichnung tragen. Die Verordnung 
enthält hier eine Regelung, die der gängigen Praxis widerspricht und die Unternehmen 
sowohl vom bürokratischen Aufwand als auch von der fachlichen und finanziellen Belastung 
her überfordert, ohne dass damit ein Sicherheitsgewinn erzielt werden könnte.

Emenda 158
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 38 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Jekk il-prodott għall-bini msemmi fil-
paragrafu 1 jappartjeni għal familja ta’
prodotti għall-bini li għaliha s-sistema 
applikabbli għall-valutazzjoni u l-verifika 
tal-kostanza tal-prestazzjoni hija s-sistema 
1+ jew 1, kif hemm imniżżel fl-Anness V, 
id-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika
għandha tkun ivverifikata minn korp għaċ-

2. Jekk il-prodott għall-bini msemmi fil-
paragrafu 1 jappartjeni għal familja ta’
prodotti għall-bini li għaliha s-sistema 
applikabbli għall-valutazzjoni u l-verifika 
tal-kostanza tal-prestazzjoni hija s-sistema 
1+ jew 1, kif hemm imniżżel fl-Anness V, 
id-dokumentazzjoni msemmija 
f’paragrafu 1 għandha tkun ivverifikata 
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ċertifikazzjoni tal-prodott notifikat kif 
imsemmi fl-Anness V.

minn korp għaċ-ċertifikazzjoni tal-prodott 
notifikat kif imsemmi fl-Anness V.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emenda 159
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 56 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn l-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq 
ta’ Stat Membru wieħed, ikunu ħadu 
azzjoni skont l-Artikolu 20 tar-
Regolament (KE) Nru 765/2008 jew fejn 
ikollhom raġuni biżżejjed biex jemmnu li 
prodott għall-bini kopert minn standard 
armonizzat jew li għalih inħarġet 
Valutazzjoni Teknika Ewropea, ma jilħaqx 
il-prestazzjoni ddikjarata u jippreżenta 
riskju għall-issodisfar tar-rekwiżiti bażiċi 
tax-xogħlijiet tal-bini koperti minn dan ir-
Regolament, huma għandhom iwettqu 
evalwazzjoni fir-rigward tal-prodott 
ikkonċernat li tkun tkopri r-rekwiżiti 
rispettivi stabbiliti minn dan ir-
Regolament. L-operaturi ekonomiċi 
rilevanti għandhom jikkooperaw kif 
meħtieġ mal-awtoritajiet għas-sorveljanza 
tas-suq.

Fejn l-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq 
ta’ Stat Membru wieħed, ikunu ħadu 
azzjoni skont l-Artikolu 20 tar-
Regolament (KE) Nru 765/2008 jew fejn 
ikollhom raġuni biżżejjed biex jemmnu li 
prodott għall-bini ma jilħaqx il-
prestazzjoni ddikjarata u/jew jippreżenta 
riskju għall-issodisfar tar-rekwiżiti bażiċi 
tax-xogħlijiet tal-bini koperti minn dan ir-
Regolament, huma għandhom iwettqu 
evalwazzjoni fir-rigward tal-prodott 
ikkonċernat li tkun tkopri r-rekwiżiti 
rispettivi stabbiliti minn dan ir-
Regolament. L-operaturi ekonomiċi 
rilevanti għandhom jikkooperaw kif 
meħtieġ mal-awtoritajiet għas-sorveljanza 
tas-suq.
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Or.en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-prodotti għall-kostruzzjoni importati minn pajjiżi terzi, ikun utli ħafna li l-
ambitu tas-sorveljanza tas-suq ikun kemm jista’ jkun mifrux biex jiżgura li ċerti prodotti 
għall-bini ma jitħallewx barra mill-ambitu tas-sorveljanza tas-suq sempliċement minħabba l-
fatt li l-prodott ma jkollux marka CE.

Emenda 160
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 56 – paragrafu 5 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) il-prodott naqas milli jikseb il-
prestazzjoni ddikjarata u/jew ir-rekwiżiti 
relatati mal-issodisfar tar-rekwiżiti bażiċi 
tax-xogħlijiet tal-bini stabbiliti minn dan 
ir-Regolament;

(a) il-prodott naqas milli jikseb il-
prestazzjoni ddikjarata u/jew ir-rekwiżiti 
relatati mas-saħħa u s-sikurezza ta’ 
persuni jew ma’ kwistjonijiet oħra tal-
protezzjoni tal-interess pubbliku stabbiliti 
minn dan ir-Regolament;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità għall-monitoraġġ ta’ jekk humiex qed jiġu sodisfati r-rekwiżiti relatati max-
xogħlijiet ta’ kostruzzjoni taqa’ fi ħdan sistema ta’ Stat Membru għall-evalwazzjoni tal-
kostruzzjonijiet lesti, u mhux tas-sorveljanza tas-suq. Is-Sorveljanza tas-Suq għandha tkun 
qed tiffoka fuq is-saħħa jew is-sikurezza tal-persuni u fuq il-kwistjonijiet tal-protezzjoni tal-
interess pubbliku.

Emenda 161
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 56 – paragrafu 5 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) nuqqasijiet fl-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi armonizzati jew fid-
Dokumentazzjoni Teknika Speċifika.

(b) nuqqasijiet fl-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi armonizzati.
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Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emenda 162
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 57 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn il-miżura nazzjonali titqies ġustifikata 
u n-nuqqas ta’ konformità tal-prodott għall-
bini jkun attribwit għal nuqqasijiet fid-
Dokument Ewropew tal-Valutazzjoni jew 
fid-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika
kif imsemmi fl-Artikolu 56(5)(b), il-
Kummissjoni għandha tressaq il-kwistjoni 
quddiem il-Kumitat Permanenti dwar il-
Bini u sussegwentement tadotta l-miżuri 
adatti.

Fejn il-miżura nazzjonali titqies ġustifikata 
u n-nuqqas ta’ konformità tal-prodott għall-
bini jkun attribwit għal nuqqasijiet fid-
Dokument Ewropew tal-Valutazzjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 56(5)(b), il-
Kummissjoni għandha tressaq il-kwistjoni 
quddiem il-Kumitat Permanenti dwar il-
Bini u sussegwentement tadotta l-miżuri 
adatti.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
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from all other articles and Annex III.

Emenda 163
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 60 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sabiex jinkisbu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, b’mod partikolari t-tneħħija u 
l-evitar tar-restrizzjonijiet fuq id-
disponibbiltà fis-suq, ta’ prodotti għall-
bini, il-kwistjonijiet li ġejjin għandhom 
jiġu delegati lill-Kummissjoni f’konformità 
mal-Artikolu 61, u suġġett għall-
kondizzjonjiet fl-Artikoli 62 u 63:

Sabiex jinkisbu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, b’mod partikolari t-tneħħija u 
l-evitar tar-restrizzjonijiet fuq id-
disponibbiltà fis-suq, ta’ prodotti għall-
bini, il-kwistjonijiet li ġejjin għandhom 
jiġu delegati lill-Kummissjoni f’konformità 
mal-Artikolu 61, u suġġett għall-
kondizzjonjiet fl-Artikoli 62 u 63, u l-
Kummissjoni għandha tittrattahom wara 
li tikkonsulta l-kumitat stipolat fl-Artikolu 
64:

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija maħsuba li tinvolvi l-atturi rilevanti kollha biex titjieb il-prattikabilità. Il-
Kummissjoni għandha tkun marbuta b’dan l-impenn u meħtieġa tikkonsulta l-Kumitat 
Permanenti, minħabba li sakemm ma jiġux involuti l-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet tal-
istandards, l-organizzazzjoni tal-korpi tal-evalwazzjoni teknika u l-assoċjazzjonijiet 
kummerċjali, ma jista’ jiġi antiċipat l-ebda riżultat korrett u prattikament adegwat. 

Emenda 164
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Article 60 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sabiex jinkisbu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, b’mod partikolari t-tneħħija u 
l-evitar tar-restrizzjonijiet fuq id-
disponibbiltà fis-suq, ta’ prodotti għall-
bini, il-kwistjonijiet li ġejjin għandhom 

Sabiex jinkisbu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, b’mod partikolari t-tneħħija u 
l-evitar tar-restrizzjonijiet fuq id-
disponibbiltà fis-suq, ta’ prodotti għall-
bini, il-kwistjonijiet li ġejjin għandhom 
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jiġu delegati lill-Kummissjoni f'konformità 
mal-Artikolu 61, u suġġett għall-
kondizzjonjiet fl-Artikoli 62 u 63:

jiġu delegati lill-Kummissjoni f’konformità 
mal-Artikolu 61, u suġġett għall-
kondizzjonjiet fl-Artikoli 62 u 63 u wara 
konsultazzjoni tal-Kumitat skont l-
Artikolu 64:

Or.en

Emenda 165
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) id-determinazzjoni, fejn adatt, tal-
karratteristiċi essenzjali jew il-limiti 
massimi f’familji speċifiċi ta’ prodotti 
għall-bini, li fir-rigward tagħhom, 
f’konformità mal-Artikoli 3 sa 66 il-
manifattur għandu jiddikjara, rigward l-użu 
intiż tagħhom, b’livelli jew klassijiet, jew 
f’deskrizzjoni, il-prestazzjoni tal-prodott 
tal-manifattur meta jitqiegħed fuq is-suq;

(a) id-determinazzjoni tal-karatteristiċi
essenzjali jew il-limiti massimi f’familji
speċifiċi ta’ prodotti għall-bini, li fir-
rigward tagħhom, f’konformità mal-
Artikoli 3 sa 66 il-manifattur għandu 
jiddikjara, rigward l-użu intiż tagħhom, 
b’livelli jew klassijiet, jew f’deskrizzjoni, 
il-prestazzjoni tal-prodott tal-manifattur 
meta jitqiegħed fuq is-suq;

Or.en

Emenda 166
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

B’mod ġenerali u fil-partijiet separati 
tagħhom, ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom 
ikunu tajbin għall-użu intiż tagħhom. Bla 
preġudizzju għall-manutenzjoni normali, 
ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom jissodisfaw 
dawn ir-rekwiżiti bażiċi għax-xogħolijiet
ta’ bini għal tul ta’ ħajja tax-xogħol 
ekonomikament raġonevoli.

B’mod ġenerali u fil-partijiet separati 
tagħhom, ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom 
ikunu tajbin għall-użu intiż tagħhom. Bla 
preġudizzju għall-manutenzjoni normali, 
ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom jissodisfaw 
dawn ir-rekwiżiti bażiċi għax-xogħlijiet ta’ 
bini għal tul ta’ ħajja tax-xogħol 
ekonomikament raġonevoli. Il-
karatteristiċi tal-prodott essenzjali u l-
metodi u l-kriterji għall-iżgurar tal-
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prestazzjonijiet tal-prodott b’referenza 
għar-rekwiżiti bażiċi stipolati f’dan l-
anness għandhom jiġu ddeterminati fl-
Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi.
Fejn ikun hemm bżonn, ir-regoli Ewropej 
armonizzati (eż. l-‘Ewrokodiċi’) 
għandhom jintużaw biex juru ġewx 
sodisfati r-rekwiżiti bażiċi.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kunsill tikseb l-armonizzazzjoni intiża b’mod parzjali biss. Fin-nuqqas ta’ 
regoli standardizzati Ewropej kompluti dwar dimostrazzjoni ta’ konformità skont l-Anness I, 
il-karatteristiċi tal-prodott u l-prestazzjonijiet tal-prodott meħtieġa għal dan l-għan, 
attwalment għandhom jittieħdu mir-regoli nazzjonali tad-dimostrazzjoni ta’ konformità. 
Għalhekk, il-manifatturi tal-prodotti għall-bini għandhom jieħdu inkonsiderazzjoni diversi 
parametri u karatteristiċi nazzjonali differenti. L-Ewrokodiċi, li diġà jeżistu, għandhom 
għalhekk jingħataw rwol fir-regolament.

Emenda 167
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – part 3 – paragrafu 1 – punt d 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(d) ir-rilaxx ta’ sustanzi perikolużi fl-ilma 
ta’ taħt l-art, l-ilma baħar jew il-ħamrija;

(d) ir-rilaxx ta’ sustanzi perikolużi fl-ilma 
ta’ taħt l-art, l-għadajjar, ix-xmajjar, l-
ilma baħar jew il-ħamrija;

Or.en

Emenda 168
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – part 3 – paragrafu 1 – punt d 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(d) ir-rilaxx ta’ sustanzi perikolużi fl-ilma (d) ir-rilaxx ta’ sustanzi perikolużi fl-ilma 
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ta’ taħt l-art, l-ilma baħar jew il-ħamrija; ta’ taħt l-art, l-ilma baħar, l-għadajjar, is-
sistemi tax-xmajjar jew il-ħamrija;

Or.en

Emenda 169
Andreas Schwab

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – parti 7 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

7. Użu sostenibbli ta’ riżorsi naturali 7. Użu sostenibbli ta’ riżorsi naturali fix-
xogħlijiet ta’ bini

Or.en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li l-livell ta’ bini jiġi indirizzat fit-titlu biex jiġi evitat in-nuqqas ta’ ftehim.    

Emenda 170
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – parti 7 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

7. Użu sostenibbli ta’ riżorsi naturali 7. Użu sostenibbli ta’ riżorsi naturali għax-
xogħlijiet ta’ bini u dawk pubbliċi.

Or.en

Emenda 171
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – parti 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom ikunu 
ddisinjati, mibnija u mwaqqgħin b’tali mod 

Ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom ikunu 
ddisinjati, mibnija u mwaqqgħin b’tali mod 
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li l-użu ta’ riżorsi naturali jkun sostenibbli 
u jiżguraw dan li ġej:

li l-użu ta’ riżorsi naturali jkun sostenibbli 
u b’mod partikulari jiżguraw dan li ġej:

Or.en

Emenda 172
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – parti 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom ikunu 
ddisinjati, mibnija u mwaqqgħin b’tali mod 
li l-użu ta’ riżorsi naturali jkun sostenibbli 
u jiżguraw dan li ġej:

Ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom ikunu 
ddisinjati, mibnija u mwaqqgħin b’tali mod 
li l-użu ta’ riżorsi naturali jkun sostenibbli 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom u 
jiżguraw dan li ġej:

Or.en

Ġustifikazzjoni

Is-settur tal-bini juża sa 50% tal-materja prima li tintuża fl-Ewropa u jiġġenera 40% tal-
iskart kollu ġġenerat fl-Ewropa. Sabiex tittieħed inkonsiderazzjoni l-politika tal-UE dwar “l-
użu sostenibbli tar-riżorsi naturali” kif definita fl-Istrateġija Tematika għall-Użu Sostenibbli 
tar-Riżorsi Naturali (COM 2005/670), għandu jiġi żgurat li d-Dikjarazzjonijiet tal-Prodotti 
Ambjentali (EPDs) tal-prodotti għall-bini jkunu jinkludu l-informazzjoni rilevanti dwar l-
għan ewlieni tal-UE b’rabta mal-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali matul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom. 

Emenda 173
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – parti 7 – paragrafu 1 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) ir-riċiklabbiltà tax-xogħlijiet ta’ bini, il-
materjali u l-biċċiet tagħhom wara t-
twaqqigħ;

(a) l-użu mill-ġdid jew ir-riċiklabbiltà tax-
xogħlijiet ta’ bini, il-materjali u l-biċċiet 
tagħhom wara t-twaqqigħ;

Or.en
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Emenda 174
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – parti 7 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1a. L-informazzjoni ambjentali mill-
prodotti għall-bini għandha tinkludi, tal-
anqas, dan li ġej:
a) l-użu ta’ riżorsi naturali (inkluża d-
distinzjoni bejn il-materjali u l-enerġija 
mhux rinnovabbli u dawk rinnovabbli);
b) l-impatti ambjentali li jirriżultaw; u
c) l-iskart iġġenerat.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), especially interpretation of the content of the point "c" (use of environmentally 
compatible raw and secondary materials in the construction works), and considering that 
Recital 50 is making a very important link between the assesment of the sustainable use of 
natural resources and the environmental information covered by the Environmental Product 
Declaration (EPD) of a construction product, more regulatory guidance shoud be provided in 
the Annex I. In order to take into account the EU policy regarding "sustainable use of natural 
resources" as defined in the EU Thematic Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" 
(COM 2005/670), it must be ensured that EPDs of the construction products include the 
relevant infomation on the EU main target in a relation to sustainable use of natural 
resources.

Emenda 175
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness II – parti 5 – titolu 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Parteċipazzjoni tal-Kummissjoni 5. Parteċipazzjoni mill-Kummissjoni u l-
manifattur
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Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi wkoll għandhom jitħallew jipparteċipaw.

Emenda 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness II – parti 5 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Rappreżentant tal-Kummissjoni jista’
jipparteċipa, bħala osservatur, fil-partijiet 
kollha tal-esekuzzjoni tal-programm ta’
ħidma.

Rappreżentant tal-Kummissjoni u 
rappreżentant tal-manifattur jistgħu
jipparteċipaw, bħala osservaturi, fil-
partijiet kollha tal-esekuzzjoni tal-
programm ta’ ħidma.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi wkoll għandhom jitħallew jipparteċipaw.

Emenda 177
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness II – parti 7 – paragrafu 1 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) tibgħat kopja lill-Kummissjoni. (c) tibgħat kopja lill-Kummissjoni wara 
konsultazzjoni tal-kumitat f’konformità 
mal-Artikolu 64.

Or.en
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Emenda 178
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness II – parti 7 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Jekk fi żmien ħmistax-il jum mill-
irċeviment, il-Kummissjoni tikkomunika 
lill-organizzazzjoni tal-korpi VT l-
osservazzjonijiet tagħha dwar l-abbozz ta’
Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni, l-
organizzazzjoni tal-korpi VT għandha 
temenda l-abbozz skont dak u għandha 
tibgħat kopja tad- Dokument Ewropew ta’ 
Valutazzjoni adottat lill-manifattur u lill-
Kummissjoni.

Jekk fi żmien ħmistax-il jum mill-
irċeviment, il-Kummissjoni tikkomunika 
lill-organizzazzjoni tal-korpi VT l-
osservazzjonijiet tagħha dwar il-kopja tad-
Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni, l-
organizzazzjoni tal-korpi VT għandha
teżamina l-osservazzjonijiet u għandha 
tibgħat kopja tad-Dokument Ewropew ta’ 
Valutazzjoni, kemm jekk tkunx ġiet 
emendata jew le, skont kif ikun il-każ, lill-
manifattur u lill-Kummissjoni.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tista’ tagħti impressjoni falza, billi l-abbozz diġà ġie adottat f’(b) u għalhekk, 
m’għadux abbozz. Barra minn hekk, l-influwenza min-naħa tal-Kummissjoni, li ovvjament 
dejjem tkun maħsuba li tirriżulta f’emenda, mhijiex aċċettabbli f’din il-forma. 

Emenda 179
Heide Rühle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness III – parti 7 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Jekk fi żmien ħmistax-il jum mill-
irċeviment, il-Kummissjoni tikkomunika 
lill-organizzazzjoni tal-korpi VT l-
osservazzjonijiet tagħha dwar l-abbozz ta’
Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni, l-
organizzazzjoni tal-korpi VT għandha 
temenda l-abbozz skont dak u għandha 
tibgħat kopja tad- Dokument Ewropew ta’ 
Valutazzjoni adottat lill-manifattur u lill-
Kummissjoni.

Jekk fi żmien ħmistax-il jum mill-
irċeviment, il-Kummissjoni tikkomunika 
lill-organizzazzjoni tal-korpi VT l-
osservazzjonijiet tagħha dwar l-abbozz ta’
Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni, l-
organizzazzjoni tal-korpi VT għandha 
terġa’ tiddiskuti l-abbozz li qed jiġi 
eżaminat fir-rigward ta’ dawn l-
osservazzjonijiet u għandha tibgħat kopja 
tad-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni 
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adottat lill-manifattur u lill-Kummissjoni.

Or.en

Emenda 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness III – titolu

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni
Nru …...................

imħassar

Or.de

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar għaliex hemm bżonn ta’ numru ieħor flimkien mal-kodiċi ta’ identifikazzjoni 
msemmi f’1.

Emenda 181
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness III – punt 3 – subpunt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) referenza datata tal-istandard 
armonizzat korrispondenti u, fejn rilevanti, 
in-numru ta’ referenza tad-
Dokumentazzjoni Teknika Speċifika
użata;

(a) referenza datata tal-istandard 
armonizzat korrispondenti u, fejn rilevanti, 
in-numru ta’ referenza tad-
dokumentazzjoni użata għall-finijiet 
imsemmija fl-Artikoli 36 sa 38;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
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incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emenda 182
Mitro Repo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness III – punt 3 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Meta skont l-Artikolu 37 u 38 id-
Dokumentazzjoni Teknika Speċifika tkun 
ġiet użata, ir-rekwiżiti li magħhom 
jikkonforma l-prodott:

Meta l-Artikoli 37 u 38 ikunu ntużaw, ir-
rekwiżiti li magħhom jikkonforma l-
prodott:

Or.en

Ġustifikazzjoni

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emenda 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Artikolu 1.1 – punt b – subpunt iv 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(iv) l-ittestjar ta’ verifika ta’ kampjuni 
meħudin qabel ma l-prodott jitqiegħed fis-
suq.

(iv) ftehima mal-manifattur li tistipola l-
ittestjar ta’ verifika ta’ kampjuni meħudin
wara li l-prodott ikun tqiegħed fis-suq.
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Or.pl

Ġustifikazzjoni

L-ittestjar ta’ verifika ta’ prodott qabel ma jitqiegħed fis-suq ma jagħmilx sens minħabba li l-
ittestjar tat-tip (li hu aktar komprensiv mill-ittestjar ta’ verifika) diġà jkun twettaq f’dak l-
istadju u, flimkien ma’ dan, il-kampjuni meħuda għal kwalunkwe ttestjar  ta’ verifika ta’ 
qabel it-tqegħid fis-suq ikunu pprovduti mill-manifattur, li x’aktarx jipprovdi prodott bil-
prestazzjoni ddikjarata. L-ittestjar ta’ verifika għandu jitwettaq fuq prodotti li diġà jinsabu 
fis-suq.


