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NOTA SPJEGATTIVA – SOMMARJU TAL-FATTI U S-SEJBIET

Fit-18 ta' Marzu 2020, ir-Rapporteur ingħata l-kompitu li jabbozza rapport dwar l-
implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 305/2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet 
armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini b'reazzjoni għall-pjanijiet tal-
Kummissjoni li tirrevedi r-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini (CPR).

Sa mill-ħatra tiegħu, ir-Rapporteur ġabar informazzjoni u bbaża r-riċerka tiegħu, fost l-oħrajn, 
fuq is-sorsi li ġejjin: 

 Il-Konferenza tal-Partijiet Ikkonċernati Tekniċi dwar ir-Reviżjoni tas-CPR organizzata 
mill-Kummissjoni Ewropea, DĠ GROW fis-7 ta' Settembru 2020;

 L-Istitut Teknoloġiku Daniż (DTI), id-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-
Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs (il-Kummissjoni Ewropea), Global Data 
Collection Company (GDCC), l-Istitut Konġunt għall-Politika ta' Innovazzjoni (JIIP), 
VVA Economics & Policy "Supporting study for the review of the Construction 
Products Regulation. Impact assessment: final report" (Studju ta' appoġġ għar-rieżami 
tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini. Valutazzjoni tal-impatt: rapport finali), 
20181;

 Studju ta' appoġġ għall-valutazzjoni tal-impatt għar-rieżami tar-Regolament dwar il-
Prodotti għall-Bini, rapport finali li għandu jiġi ppubblikat fi tmiem l-2020, 
Copenhagen Economics, Istitut Teknoloġiku Daniż (DTI) u EPRD;

 Il-Kummissjoni Ewropea "Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 - 
Analysis of production and trade data on construction products" (Ir-Regolament dwar 
il-Prodotti għall-Bini (UE) Nru 305/2011 - Analiżi tad-data dwar il-produzzjoni u l-
kummerċ tal-prodotti għall-bini), 20192;

Ir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini — introduzzjoni 

Ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini (ir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini/CPR) 
ġie adottat fl-2011 u għandu l-għan li jiżgura l-moviment liberu tal-prodotti għall-bini fis-suq 
intern. 

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-prodotti għall-bini ma ssegwix l-hekk imsejjaħ Approċċ il-
Ġdid għall-Armonizzazzjoni Teknika, li huwa applikat b'mod wiesa' għal-leġiżlazzjoni tas-suq 
intern għall-prodotti. Il-partikolarità tar-regoli dwar il-prodotti għall-bini tirriżulta mill-
karatteristika tagħhom bħala prodotti intermedji u mill-fatt li r-regoli dwar ix-xogħlijiet tal-
bini huma kompetenza nazzjonali. B'konsegwenza, is-CPR ma jistabbilix rekwiżiti tal-
prodott. Is-CPR pjuttost fih sett ta' regoli armonizzati għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-
prodotti għall-bini fir-rigward tal-karatteristiċi prinċipali ta' dawk il-prodotti (eż. il-
prestazzjoni tar-reazzjoni għan-nar, l-iżolament tal-ħoss). Madankollu, l-Istati Membri 
jżommu l-kompetenzi tagħhom fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza, tal-ambjent u tal-
enerġija li japplikaw għax-xogħlijiet tal-bini u tal-inġinerija ċivili.

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

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


PE655.860v01-00 4/13 PR\1211009MT.docx

MT

Fl-Ewropa, 18-il miljun persuna huma impjegati fis-settur tal-bini, settur li jikkontribwixxi 
9 % għall-PDG3. Reviżjoni tas-CPR trid tqis b'mod speċjali l-partikolaritajiet tas-settur. L-
imblokk fil-ħolqien u fl-adattament tal-istandards armonizzati għall-prodotti għall-bini, li jista' 
jiġi attribwit parzjalment għar-rekwiżiti formali (ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja C-
613/14 - "James Elliot"), temm l-iżvilupp ulterjuri tal-istandards armonizzati. Ir-Rapporteur 
iqis li dan huwa theddida serja għall-funzjonament tas-suq intern għall-prodotti għall-bini. 
Huma meħtieġa kemm soluzzjonijiet għal żmien qasir kif ukoll azzjonijiet orjentati lejn il-
futur biex jitnieda mill-ġdid il-proċess ta' standardizzazzjoni staġnat. Ir-Rapporteur jilqa' l-
evalwazzjoni tal-Kummissjoni tas-CPR u r-rieżami li għaddej bħalissa bil-għan li jitneħħew l-
ostakli għas-suq intern tal-prodotti għall-bini.

L-iżvilupp u t-titjib tas-suq intern għall-prodotti għall-bini

Filwaqt li s-CPR jiżgura l-moviment liberu tal-prodotti għall-bini fl-Unjoni Ewropea, l-
interessi u l-ħtiġijiet tal-Istati Membri għandhom jiġu kkunsidrati. Is-CPR jistabbilixxi regoli 
armonizzati għall-marka CE tal-prodotti għall-bini u jiddefinixxi kif il-prestazzjoni tagħhom, 
fir-rigward tal-karatteristiċi ewlenin tagħhom, għandha tiġi ddikjarata. Dawn ir-rekwiżiti 
huma meħtieġa biex jiġi żgurat li tkun disponibbli informazzjoni affidabbli għall-
professjonisti, l-awtoritajiet u l-konsumaturi, u biex il-manifatturi fi Stati Membri differenti 
jkunu jistgħu jqabblu l-prodotti għall-bini.

Ir-Rapporteur jenfasizza li l-kunċett ta' lingwaġġ tekniku komuni għandu jinżamm bħala rabta 
bejn ir-rekwiżiti tal-Istati Membri u d-Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni speċifikata fir-
Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini. Ir-Rapporteur jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-
Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) u l-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni Elettroteknika (Cenelec) bħala korpi kompetenti għall-iżvilupp ta' 
standards armonizzati. L-Organizzazzjoni Ewropea għall-Approvazzjoni Teknika (EOTA) u l-
Korpi tal-Valutazzjoni Teknika (TABs) għandhom jibqgħu responsabbli għat-tħejjija tad-
Dokumenti Ewropej ta' Valutazzjoni.

Ir-Rapporteur huwa mħasseb li minn 444 standard armonizzat eżistenti għall-prodotti għall-
bini 12 biss ġew ippubblikati f'dawn l-aħħar erba' snin. Din il-paraliżi hija marbuta maż-
żmien meħtieġ biex jinħolqu standards ġodda kif ukoll mar-reviżjoni pendenti b'rabta mal-
istandards eżistenti. It-tħaffif ta' dan il-proċess u t-titjib tal-kwalità tal-istandards armonizzati 
Ewropej eżistenti huma tal-akbar importanza. Il-manifatturi tal-prodotti għall-bini u l-utenti 
finali jeħtieġu kemm iċ-ċertezza legali kif ukoll is-sigurtà tal-ippjanar fit-tul.

Il-marka CE u d-Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni (DoP)

Fil-prattika, il-marka CE għall-prodotti għall-bini spiss tinftiehem ħażin bħala marka tal-
kwalità. Madankollu, il-marka CE tirreferi għall-prestazzjoni tal-prodott u ma tindikax 
konformità mar-rekwiżiti speċifiċi tal-prodott, bħas-sikurezza. Ir-Rapporteur għalhekk 
jirrakkomanda soluzzjonijiet li jipprovdu lill-utent aħħari b'informazzjoni preċiża u ċara dwar 

3 Il-Kummissjoni Ewropea, "The European construction sector - A global partner" (Is-settur tal-bini Ewropew - 
Sieħeb globali), 2016.
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is-sikurezza tal-prodotti għall-bini u l-konformità tagħhom mar-rekwiżiti nazzjonali dwar is-
sikurezza tal-bini. L-utenti finali, l-SMEs u l-utenti professjonali għandhom ikunu jistgħu 
jkollhom l-informazzjoni rilevanti kollha dwar il-prodott sabiex jiżguraw li l-prodott 
jikkonforma mar-rekwiżiti tal-bini tal-Istati Membri. Id-Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni 
għandha dejjem tinkludi użu maħsub speċifiku u ċar.

Ir-Rapporteur għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra jekk huwiex possibbli li 
jiġu inklużi rekwiżiti minimi tal-prodott fis-CPR. Dawn għandhom jiżguraw is-saħħa u s-
sikurezza taċ-ċittadini u l-protezzjoni tal-ambjent. Ir-rekwiżiti minimi tal-prodott jistgħu 
jkunu utli wkoll biex ipattu għall-frammentazzjoni possibbli tas-suq intern.

It-tħaddin ta' metodi bbażati fuq l-IT 

Il-volum tal-informazzjoni dwar il-prodott li għandu jiġi kkomunikat lill-utenti skont is-CPR 
probabbilment se jiżdied, speċjalment fid-dawl tar-rekwiżiti ta' sostenibbiltà u ambjentali. 
Għalhekk, huwa mistenni li l-informazzjoni dwar il-prodott ma tistax tibqa' tiġi riflessa b'mod 
sħiħ fil-marka CE fuq il-prodott. Huwa essenzjali li l-bennejja u utenti oħra tal-prodotti għall-
bini jkunu jistgħu jaċċertaw b'mod faċli u affidabbli jekk prodott għall-bini fi Stat Membru 
speċifiku huwiex awtorizzat għall-użu maħsub. B'dan il-mod, il-metodi diġitali huma 
rrakkomandati ħafna. Dawn jippermettu tqabbil sempliċi tar-rekwiżiti tal-Istati Membri u l-
informazzjoni pprovduta mid-Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni. Barra minn hekk, l-esperjenza 
wriet li d-dikjarazzjoni tal-istess informazzjoni darbtejn, darba fid-Dikjarazzjoni tal-
Prestazzjoni u mbagħad għat-tieni darba permezz tal-marka CE mhijiex neċessarja. Bħala 
alternattiva, għandhom jintużaw metodi bbażati fuq l-IT sabiex il-komunikazzjoni bejn l-
atturi fil-katina tal-provvista ssir aktar effiċjenti. B'dan il-mod, ir-Rapporteur iqis kunċetti u 
metodi bħall-Blockchain u d-DOP Intelliġenti4 bħala żviluppi indispensabbli li għandhom jiġu 
inkorporati f'CPR rivedut. Sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni uniformi ta' soluzzjonijiet 
diġitali bħal dawn, is-CPR rivedut għandu jipprevedi qafas xieraq li għandu jiġi implimentat 
mill-Istati Membri. Il-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali dwar il-Prodotti jistgħu jiġu fdati biex 
jipprovdu b'mod diġitali informazzjoni dwar ir-rekwiżiti nazzjonali għall-prodotti għall-bini 
għal użi speċifiċi.

It-tisħiħ tas-sorveljanza tas-suq

Id-dispożizzjonijiet dwar is-sorveljanza tas-suq tas-CPR rivedut għandhom iqisu l-
ispeċifiċitajiet tas-settur tal-bini. 

B'mod partikolari l-SMEs iddeploraw l-istat attwali tal-metodi tas-sorveljanza tas-suq u 
qisuhom insuffiċjenti u ineffettivi. In-nuqqas ta' sorveljanza effiċjenti tas-suq idgħajjef il-
fiduċja fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u fil-marka CE. Barra minn hekk, dan ma joħloqx 
kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi ekonomiċi. Sorveljanza dgħajfa tas-suq tista' twassal 

4 Is-soluzzjonijiet ta' Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni Intelliġenti (DoP) li jippermettu lill-utenti tal-prodotti għall-
bini jqabblu faċilment ir-rekwiżiti ta' Stat Membru mal-informazzjoni dwar il-prodott skont id-Dikjarazzjoni tal-
Prestazzjoni. Madankollu, dawn is-soluzzjonijiet jirrikjedu li r-rekwiżiti eżistenti speċifiċi għall-użu għall-prodotti 
għall-bini jistgħu jiġu rikonċiljati b'mod diġitali mill-Istati Membri b'dikjarazzjoni elettronika tal-prestazzjoni. Il-
forniment diġitali tar-rekwiżiti għall-prodotti għall-bini f'sitwazzjonijiet ta' użu speċifiku jista' jitwettaq mill-Punti 
ta' Kuntatt Nazzjonali dwar il-Prodotti.
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ukoll għal żieda fil-prodotti għall-bini li ma jissodisfawx il-prestazzjoni ddikjarata tagħhom, u 
b'hekk jipperikolaw l-utenti finali u l-konsumaturi. 

Għalhekk, ir-Rapporteur konsegwentement jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw bis-
sħiħ ir-Regolament (UE) 2019/1020 dwar is-sorveljanza tas-suq.5 

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jeħtiġilhom ikunu jistgħu jivverifikaw jekk id-
Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni ta' prodott tissodisfax ir-rekwiżiti tal-Istat Membru għall-użu 
maħsub. Barra minn hekk, il-kompetenzi tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq iridu jkunu 
effettivi u implimentabbli wkoll f'każijiet fejn il-prodott jiġi fornut direttament lill-utent.

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għandhom jiffukaw ukoll fuq il-bejgħ online fis-settur 
tal-prodotti tal-bini: hemm bżonn li tiġi żgurata sorveljanza effettiva tas-suq tal-prodotti għall-
bini mibjugħa online, b'mod partikolari għall-prodotti tal-bini mixtrija minn pajjiżi terzi, 
sabiex tiġi żgurata mhux biss is-sikurezza tal-prodotti iżda wkoll il-kompetizzjoni ġusta fis-
suq intern.

Kamp ta' applikazzjoni u relazzjoni ma' liġijiet oħra tal-UE

Minbarra s-CPR, oqsma armonizzati oħra tal-liġi sekondarja tal-UE, bħad-Direttiva dwar il-
Makkinarju, ir-Regolament Qafas dwar it-Tikkettar Enerġetiku6, id-Direttiva Qafas dwar l-
Iskart u d-Direttiva7 dwar l-Ekodisinn, jaffettwaw ukoll il-prodotti għall-bini. Għalhekk, huwa 
importanti li jiġu ċċarati l-kamp ta' applikazzjoni, il-limiti u r-relazzjoni bejn is-CPR u l-
liġijiet sekondarji rilevanti tal-UE. Ir-regoli dwar il-kunflitt tal-liġijiet għandhom jiġu 
stabbiliti f'każijiet ta' trikkib mas-CPR sabiex jiġu żgurati t-trasparenza u ċ-ċertezza legali.

Is-Sostenibbiltà tal-prodotti għall-bini

Ir-Rapporteur jilqa' l-objettiv tal-Kummissjoni li tagħmel is-settur tal-bini aktar sostenibbli 
billi tindirizza l-prestazzjoni tas-sostenibbiltà tal-prodotti għall-bini fir-reviżjoni tas-CPR, kif 
imħabbar fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari. Madankollu, l-inklużjoni tal-objettivi 
tal-iżvilupp sostenibbli fis-CPR il-ġdid/is-CPR rivedut ma għandhiex twassal għal żieda fil-
prezzijiet tal-prodotti għall-bini. Għandu jiġi vvalutat kif il-kriterji ta' sostenibbiltà jistgħu jiġu 
indirizzati fir-rieżami possibbli tas-CPR.

L-involviment tal-partijiet ikkonċernati

L-involviment tal-partijiet ikkonċernati fil-proċess ta' konsultazzjoni u evalwazzjoni tas-CPR 
għandu jkun garantit sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn l-operaturi ekonomiċi. 
Barra minn hekk, il-ħtiġijiet u l-ispejjeż għall-intrapriżi, b'mod partikolari l-SMEs, għandhom 
jitqiesu fl-evalwazzjoni tas-CPR.

5ĠU 169, 25.6.2019, p. 1
6 ĠU L 198, 28.7.2017, p. 1
7 ĠU L 312, 22.11.2008, p. 2
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Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Speċjalment fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi ekonomiċi tagħha, huwa 
importanti li ma jiġux imposti ostakli burokratiċi mhux ġustifikati u bla bżonn fuq is-settur 
tal-bini. L-effetti tal-pandemija tal-COVID-19 fuq is-settur tal-bini huma evidenti min-nuqqas 
ta' provvista fil-materjali tal-bini u n-nuqqas ta' ħaddiema minħabba obbligi ta' kwarantina. L-
operaturi ekonomiċi, il-muniċipalitajiet u l-unitajiet domestiċi privati jsibuha bi tqila biex 
jagħmlu investimenti ġodda, u dan qed ħalli impatt negattiv fuq is-settur tal-bini. Il-partijiet 
ikkonċernati jeħtieġu soluzzjonijiet flessibbli, ċari u faċli biex jiġu implimentati sabiex 
jaħdmu lejn l-irkupru ekonomiku. Fil-każ ta' reviżjoni tas-CPR, din ir-reviżjoni għandha tqis 
il-ħtiġijiet tal-industrija u l-ispeċifiċitajiet tas-settur tal-bini, b'mod partikolari l-SMEs. 
Għandha tiġi pprovduta ċarezza legali meta jiġu riveduti l-istandards eżistenti relatati mas-
CPR. Dan huwa partikolarment importanti matul kwalunkwe perjodu ta' tranżizzjoni li matulu 
jiġu żviluppati standards ġodda. F'dan ir-rigward, il-lakuni regolatorji għandhom jiġu evitati, 
it-trasparenza u r-rekwiżiti tal-kwalità jridu jiġu ssodisfati u l-partijiet ikkonċernati kollha, 
inklużi l-awtoritajiet pubbliċi u l-SMEs, iridu jkunu involuti.

Fid-dawl ta' dan, ir-Rapporteur jirrakkomanda: (I) l-iżvilupp ulterjuri tas-suq intern għall-
prodotti għall-bini; (II) l-ottimizzazzjoni tal-marka CE u d-Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni; (III) 
it-tisħiħ tas-sorveljanza tas-suq; (IV) gwida ċara f'każ ta' trikkib tal-leġiżlazzjoni dwar 
prodotti speċifiċi mas-CPR; u (V) l-użu ta' għodod diġitali;
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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 305/2011 li jistabbilixxi 
kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini (ir-
Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini)
(2020/2028(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-
Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 
95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u 
d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2,

– wara li kkunsidra l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta' Ottubru 2019 tar-
Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti għall-bini (SWD(2019)1770),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-24 ta' Ottubru 2019 dwar l-eżitu tal-
evalwazzjoni tar-rilevanza tal-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 31(4) li jirċievu 
finanzjament mill-Unjoni skont l-Artikolu 34(2) tar-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet 
armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini (COM (2019)0800),

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2019/1020 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar is-sorveljanza tas-suq u l-konformità tal-prodotti u li 
jemenda d-Direttiva 2004/42/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 765/2008 u (UE) 
Nru 305/20113,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-
sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/934,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti u li 

1 ĠU L 88, 4.4.2011, p. 5.
2 ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12.
3 ĠU L 169, 25.6.2019, p. 1.
4 ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.
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tħassar id-Deċiżjoni 93/465/KEE5,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2019/515 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-19 ta' Marzu 2019 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' merkanzija kummerċjalizzati 
legalment fi Stat Membru ieħor u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 764/20086,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Ottubru 2010 dwar il-futur tal-
istandardizzazzjoni Ewropea7,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Novembru 2016 dwar 
enerġija nadifa għall-Ewropej kollha (COM(2016)0860),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2020 dwar Pjan 
ta' Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari għal Ewropa aktar nadifa u kompetittiva" 
(COM(2020)0098),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-
Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-
12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti fuq 
inizjattiva proprja,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
(A9-0000/2020),

A. billi l-industrija tal-bini tipprovdi direttament 18-il miljun impjieg fl-Ewropa u 
tiġġenera 9 % tal-PDG8;

B. billi l-għan tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini (CPR) huwa li jitneħħew l-
ostakli tekniċi għall-kummerċ fil-prodotti għall-bini sabiex jissaħħaħ il-moviment liberu 
tagħhom fis-suq intern;

C. billi l-adozzjoni bil-mod u n-nuqqas ta' referenza tal-istandards armonizzati huma 
problematiċi, peress li l-proċess ta' adozzjoni mhuwiex qed iżomm il-pass mal-iżviluppi 
fis-settur, u b'hekk joħloq inċertezza għan-negozji;

D. billi l-ispejjeż ta' konformità mas-CPR jirrappreżentaw minn 0.6 % sa 1.1 % tal-fatturat 
tas-settur tal-bini, imġarrba prinċipalment mill-manifatturi, u dan jista' jkun ta' piż kbir 
għall-SMEs;

1. Jilqa' l-evalwazzjoni u r-rieżami li għaddej bħalissa tas-CPR tal-Kummissjoni, li jfittxu 
li jneħħu l-ostakli li fadal fis-suq intern għall-prodotti għall-bini;

2. Jindika n-natura speċifika tas-CPR, li hija differenti mill-prinċipji ġenerali tal-qafas 
leġiżlattiv il-ġdid (NLF), prinċipalment minħabba li ma tarmonizzax rekwiżiti speċifiċi 
jew livelli minimi ta' sikurezza għall-prodotti għall-bini, iżda minflok tiddefinixxi 
lingwaġġ tekniku komuni għall-kejl tal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini fuq il-

5 ĠU L 218, 13.8.2008, p. 82.
6 ĠU L 91, 29.3.2019, p. 1.
7 ĠU C 70 E, 8.3.2012, p. 56.
8 Il-Kummissjoni Ewropea, "The European construction sector - A global partner" (Is-settur tal-bini Ewropew - 
Sieħeb globali), 2016.



PE655.860v01-00 10/13 PR\1211009MT.docx

MT

karatteristiċi essenzjali tagħhom;

3. Jenfasizza li s-CPR jiżgura ċ-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti għall-bini fl-Unjoni, 
filwaqt li l-Istati Membri jżommu l-kontroll tar-regoli dwar ix-xogħlijiet tal-bini; 
jirrimarka li r-regolamenti dwar il-bini stabbiliti fil-livell tal-Istati Membri huma 
ġeneralment influwenzati mill-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini li huma integrati fix-
xogħlijiet;

Lingwaġġ tekniku komuni, inklużi l-istandards

4. Jinnota li l-lingwaġġ tekniku komuni introdott mis-CPR huwa definit minn standards 
Ewropej armonizzati, u mid-Dokumenti Ewropej ta' Valutazzjoni (EADs) għal prodotti 
li mhumiex – jew mhumiex kompletament – koperti minn standards armonizzati; 

5. Jirrimarka li għall-kuntrarju ta' leġiżlazzjoni oħra tal-NLF, l-użu ta' standards 
armonizzati skont is-CPR huwa obbligatorju, li jirrikjedi sistema effettiva ta' adozzjoni 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-industrija, jinżamm il-pass mal-iżviluppi teknoloġiċi u 
tiġi żgurata ċ-ċarezza legali;

6. Huwa mħasseb dwar il-fatt li mill-444 standard armonizzat eżistenti għall-prodotti 
għall-bini, 12 biss inħarġu wara l-adozzjoni tas-CPR; jemmen li ż-żmien meħtieġ għall-
iżvilupp u r-referenza tal-istandards u x-xogħol b'lura għar-reviżjoni u l-aġġornament 
tal-istandards eżistenti (l-acquis CPR) huma fost l-aktar problemi sinifikanti assoċjati 
mal-implimentazzjoni tas-CPR;

7. Jistieden b'urġenza lill-Kummissjoni biex issib soluzzjoni rapida u vijabbli biex ittejjeb 
il-proċessi ta' standardizzazzjoni u tneħħi l-akkumulazzjoni ta' standards mhux 
ikkwotati; jappoġġja, f'dan ir-rigward, taħlita ta' miżuri fuq perjodu qasir biex jiġi 
indirizzat ix-xogħol b'lura flimkien ma' miżuri fit-tul biex jittejjeb il-proċess tad-
definizzjoni tal-lingwaġġ tekniku komuni;

8. Jirrimarka l-fatt li l-kwistjonijiet ta' standardizzazzjoni jeħtieġ li jiġu indirizzati fl-istadji 
kollha tal-proċess ta' tħejjija; jitlob li jkun hemm trasparenza u ftuħ mill-partijiet kollha 
involuti; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata l-kwalità għolja tal-mandati maħruġa mill-
Kummissjoni u l-ħtieġa li jiġu pprovduti linji gwida ċari għall-korpi ta' 
standardizzazzjoni; jissuġġerixxi li jiġu stabbiliti perjodi ta' żmien definiti b'mod ċar 
sabiex il-Kummissjoni tivvaluta l-istandards imħejjija u skadenzi ċari għall-partijiet 
kollha biex tiġi żgurata reviżjoni ulterjuri jekk jinstab li mandat jew ir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni ma jkunux ġew irrispettati; iqis li huwa importanti li jiġi 
definit il-kamp ta' applikazzjoni tal-istandards b'mod aktar preċiż sabiex il-manifatturi 
jkun jista' jkollhom gwida ċara meta jiddikjaraw li l-prodotti tagħhom jaqgħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni; 

9. Jemmen li minħabba n-natura obbligatorja tal-istandards u l-fatt li huma kkunsidrati 
parti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, it-testi tal-istandards armonizzati maħruġa għandhom 
ikunu disponibbli fil-lingwi kollha tal-Unjoni; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata 
traduzzjoni ta' kwalità għolja u li jiġu involuti korpi nazzjonali ta' standardizzazzjoni fil-
proċess tat-traduzzjoni; jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja iktar, u tissimplifika 
l-arranġamenti finanzjarji għat-traduzzjoni tal-istandards armonizzati;

10. Huwa mħasseb dwar il-fatt li filwaqt li l-alternattiva għal prodotti mhux koperti jew 
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mhux koperti kompletament minn standards armonizzati ġiet inkluża fis-CPR biex 
prodotti innovattivi jkunu jistgħu jidħlu fis-suq, il-maġġoranza l-kbira tal-EADs ma 
jikkonċernawx prodotti innovattivi; 

11. Jemmen, konsegwentement, li l-prestazzjoni insuffiċjenti attwali tas-sistema ta' 
standardizzazzjoni qed twassal għal użu dejjem akbar tal-Organizzazzjoni Ewropea 
għall-Approvazzjoni Teknika (EOTA) bħala mezz alternattiv ta' standardizzazzjoni; 

12. Jindika t-tul u l-kost għoli tal-alternattiva tal-EOTA, li mhijiex favorevoli għall-SMEs u 
fil-biċċa l-kbira hija affordabbli biss għall-atturi l-kbar tas-suq;

Il-marka CE u d-Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni (DoP)

13. Huwa mħasseb dwar il-fatt li peress li l-marka CE skont is-CPR tirreferi biss għall-
prestazzjoni tal-prodott u mhux għall-konformità ma' rekwiżiti speċifiċi tal-prodott, 
differenza bħal din fl-approċċ minn leġiżlazzjoni oħra tal-NLF tista' toħloq konfużjoni 
fir-rigward tal-marka CE u tnaqqas il-valur tagħha; jindika, f'dan ir-rigward, it-trikkib 
fl-informazzjoni meħtieġa mill-marka CE u d-Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni (DoP); 
jemmen li din id-duplikazzjoni toħloq piżijiet amministrattivi u spejjeż addizzjonali 
mhux meħtieġa għan-negozji; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibbiltà li tinkludi fis-CPR rekwiżiti minimi 
tal-prodotti mmirati lejn l-iżgurar tas-saħħa u s-sikurezza u l-protezzjoni tal-ambjent u 
interessi pubbliċi oħra, biex b'hekk jiġi segwit l-approċċ tal-leġiżlazzjoni tal-NLF, li 
wera li huwa effettiv; 

15. Jenfasizza l-importanza li jiġu sfruttati bis-sħiħ it-teknoloġiji diġitali, li jistgħu 
jippermettu li tiġi pprovduta informazzjoni ċara, trasparenti u affidabbli lill-operaturi 
ekonomiċi u lill-utenti finali u jippermettu lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
iwettqu l-attivitajiet tagħhom b'mod aktar effettiv; jitlob lill-Kummissjoni tippromwovi 
l-użu ta' dawn it-teknoloġiji; 

16. Jemmen li soluzzjonijiet diġitali bħal "Smart DoP" jistgħu jintużaw biex l-operaturi 
ekonomiċi jkunu jistgħu jivvalutaw u jqabblu malajr ir-rekwiżiti għax-xogħlijiet tal-bini 
mal-informazzjoni pprovduta fid-DoP; 

Sorveljanza tas-suq

17. Huwa mħasseb dwar il-fatt li s-sorveljanza tas-suq għall-prodotti għall-bini hija 
meqjusa bħala insuffiċjenti u ineffettiva mill-industrija; jenfasizza li sitwazzjoni bħal 
din iddgħajjef il-kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi ekonomiċi li jikkonformaw mal-
leġiżlazzjoni, għall-benefiċċju ta' kummerċjanti diżonesti, li ma jagħmlux dan; 
jirrimarka li sorveljanza tas-suq dgħajfa u inkonsistenti tista' twassal għal żieda ta' 
prodotti li ma jissodisfawx il-prestazzjoni ddikjarata tagħhom, u b'hekk ipoġġu lill-
utenti finali f'riskju;

18. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ ir-Regolament (UE) 2019/1020, li 
għandu l-għan li jsaħħaħ is-sorveljanza tas-suq tal-prodotti koperti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni, inkluż is-CPR;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta atti ta' implimentazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
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2019/1020 sabiex tiddetermina l-kondizzjonijiet uniformi tal-kontrolli, il-kriterji għad-
determinazzjoni tal-frekwenza tal-kontrolli u l-ammont ta' kampjuni li għandhom jiġu 
vverifikati fir-rigward ta' ċerti prodotti jew kategoriji ta' prodotti, u tistabbilixxi 
parametri referenzjarji u tekniki għall-kontrolli fuq prodotti armonizzati, inklużi l-
prodotti għall-bini;

20. Iqis li huwa meħtieġ li l-awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq responsabbli 
għall-prodotti għall-bini jikkooperaw mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali tal-kontroll 
tal-bini biex jiżguraw approċċ differenzjat fil-valutazzjoni tal-konformità tal-prodotti 
għall-bini użati f'xogħlijiet tal-bini mal-prestazzjoni ddikjarata jew l-użu maħsub, kif 
ukoll jiżguraw il-konformità tagħhom mar-regolamenti tal-bini, u b'hekk jiggarantixxu 
s-sikurezza u s-sigurtà tal-utenti finali;

21. Jirrimarka ż-żieda fil-bejgħ online fis-settur tal-bini; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata s-
sorveljanza effettiva tas-suq tal-prodotti għall-bini mibjugħa online, speċjalment dawk 
mixtrija minn operaturi ekonomiċi mhux tal-UE; 

Is-sostenibbiltà tal-prodotti għall-bini

22. Jenfasizza l-ħtieġa ġenerali ta' tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli u aktar ċirkolari 
fil-provenjenza u l-manifattura ta' prodotti għall-bini u fl-użu tagħhom f'xogħlijiet tal-
bini;

23. Jilqa', f'dan ir-rigward, l-objettiv tal-Kummissjoni li tagħmel is-settur tal-kostruzzjoni 
aktar sostenibbli billi tindirizza l-prestazzjoni tas-sostenibbiltà tal-prodotti għall-bini fir-
reviżjoni tas-CPR, kif imħabbar fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari; 

24. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora r-rilevanza tal-inkorporazzjoni ta' ċerti rekwiżiti 
bħall-kriterji ta' sostenibbiltà fl-istandards armonizzati skont is-CPR, sabiex il-
manifatturi jingħataw qafas uniku għall-ittestjar tal-prodotti; jenfasizza l-importanza ta' 
valutazzjoni xierqa tal-kategoriji ta' prodotti li għalihom tali rekwiżiti jkunu rilevanti; 
jenfasizza li tali inkorporazzjoni m'għandhiex twassal għal żieda fil-prezzijiet tal-
prodotti għall-bini;

Rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar ir-rieżami tas-CPR

25. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat l-involviment xieraq tal-partijiet ikkonċernati kollha fil-
proċess ta' konsultazzjoni u evalwazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta' kondizzjonijiet ekwi fil-
leġiżlazzjoni dwar il-prodotti għall-bini għan-negozji kollha, speċjalment l-SMEs; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni tiċċara r-relazzjoni tas-CPR mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern 
relatata, bħad-Direttiva dwar l-Ekodisinn9, ir-Regolament dwar it-Tikkettar 
tal-Enerġija10, id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart11 u d-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb12, u, 
fejn meħtieġ, tissimplifika d-dispożizzjonijiet rilevanti sabiex tiżgura ċ-ċarezza legali 
għan-negozji;

27. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni tas-CPR għandha tkun konformi mal-prinċipji u l-

9 ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.
10 ĠU L 198, 28.7.2017, p. 1.
11 ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.
12 ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32.
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objettivi tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 fir-rigward tat-tħejjija ta' standards 
armonizzati sabiex jiġu żgurati t-trasparenza u l-kwalità tagħhom, u għandha tiżgura l-
involviment xieraq tal-partijiet ikkonċernati kollha; 

28. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata ċarezza legali għal perjodu tranżitorju fir-rigward ta' 
kwalunkwe reviżjoni tas-CPR u r-rieżami tal-acquis tas-CPR, sabiex jiġi evitat vojt 
ġuridiku; 

29. Jinsab imħasseb li kwalunkwe reviżjoni tas-CPR u, b'mod partikolari, ir-rieżami tal-
acquis tas-CPR se jieħdu żmien sinifikanti, filwaqt li l-manifatturi jeħtieġu 
soluzzjonijiet immedjati biex jegħlbu l-inċertezza legali li tirriżulta min-nuqqas ta' 
standards armonizzati aġġornati; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza din il-kwistjoni 
qabel kwalunkwe reviżjoni tas-CPR u fir-rieżami tal-acquis CPR;

°

° °

30. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.


