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Emenda 66
Christel Schaldemose

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-istandardizzazzjoni Ewropea tagħti 
spinta wkoll lill-kompetittività tal-impriżi 
speċjalment billi tiffaċilita l-moviment 
liberu tal-prodotti u s-servizzi, l-
interoperabbiltà tan-netwerks, il-mezzi tal-
komunikazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku u l-
innovazzjoni. L-standards ikollhom effett 
ekonomiku pożittiv, pereżempju billi 
jippromwovu interpenetrazzjoni 
ekonomika fis-suq intern u jinkoraġġixxu l-
iżvilupp ta’ prodotti jew swieq ġodda u 
kundizzjonijiet tal-provvista mtejba. L-
istandards b'hekk iżidu l-kompetizzjoni u 
jbaxxu l-ispejjeż tal-produzzjoni u tal-
bejgħ, bir-riżultat li huma ta’ benefiċċju 
għall-ekonomiji b’mod ġenerali. L-
istandards jistgħu jżommu u jtejbu l-
kwalità, jipprovdu l-informazzjoni u 
jiżguraw l-interoperabbiltà u kumpatibbiltà 
u b’hekk iżidu l-valur għall-konsumaturi.

(2) L-istandardizzazzjoni Ewropea tagħti 
spinta wkoll lill-kompetittività tal-impriżi 
speċjalment billi tiffaċilita l-moviment 
liberu tal-prodotti u s-servizzi, l-
interoperabbiltà tan-netwerks, il-mezzi tal-
komunikazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku u l-
innovazzjoni. L-standards ikollhom effett 
ekonomiku pożittiv, pereżempju billi 
jippromwovu interpenetrazzjoni 
ekonomika fis-suq intern u jinkoraġġixxu l-
iżvilupp ta’ prodotti jew swieq ġodda u 
kundizzjonijiet tal-provvista mtejba. L-
istandards b'hekk iżidu l-kompetizzjoni u 
jbaxxu l-ispejjeż tal-produzzjoni u tal-
bejgħ, bir-riżultat li huma ta’ benefiċċju 
għall-ekonomiji b’mod ġenerali u għall-
konsumaturi b'mod partikolari. L-
istandards jistgħu jżommu u jtejbu l-
kwalità, jipprovdu l-informazzjoni u 
jiżguraw l-interoperabbiltà u kumpatibbiltà 
u b’hekk iżidu s-sikurezza u l-valur għall-
konsumaturi.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien tal-konsumaturi u s-sikurezza tal-prodotti għandhom ikunu preokkupazzjoni 
kostanti sabiex jissaħħu l-kompetittività Ewropea u s-suq uniku.

Emenda 67
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-istandardizzazzjoni Ewropea tagħti 
spinta wkoll lill-kompetittività tal-impriżi 
speċjalment billi tiffaċilita l-moviment 
liberu tal-prodotti u s-servizzi, l-
interoperabbiltà tan-netwerks, il-mezzi tal-
komunikazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku u l-
innovazzjoni. L-standards ikollhom effett 
ekonomiku pożittiv, pereżempju billi
jippromwovu interpenetrazzjoni 
ekonomika fis-suq intern u jinkoraġġixxu l-
iżvilupp ta’ prodotti jew swieq ġodda u 
kundizzjonijiet tal-provvista mtejba. L-
istandards b'hekk iżidu l-kompetizzjoni u 
jbaxxu l-ispejjeż tal-produzzjoni u tal-
bejgħ, bir-riżultat li huma ta’ benefiċċju 
għall-ekonomiji b’mod ġenerali. L-
istandards jistgħu jżommu u jtejbu l-
kwalità, jipprovdu l-informazzjoni u 
jiżguraw l-interoperabbiltà u 
kumpatibbiltà u b’hekk iżidu l-valur 
għall-konsumaturi.

(2) L-istandardizzazzjoni Ewropea tista' 
tgħin ukoll biex tingħata spinta lill-
kompetittività tal-impriżi speċjalment billi 
tiffaċilita l-moviment liberu tal-prodotti u 
s-servizzi, l-interoperabbiltà tan-netwerks, 
il-mezzi tal-komunikazzjoni, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-innovazzjoni. L-standards 
jippromwovu interpenetrazzjoni 
ekonomika fis-suq intern u jistgħu
jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ prodotti jew 
swieq ġodda u kundizzjonijiet tal-provvista 
mtejba. L-istandards b'hekk iżidu l-
kompetizzjoni u jbaxxu l-ispejjeż tal-
produzzjoni u tal-bejgħ, bir-riżultat li huma 
ta’ benefiċċju għall-ekonomiji b’mod 
ġenerali. L-istandards jistgħu jgħinu biex 
tinżamm u tittejjeb il-kwalità u 
jiffunzjonaw bħala indikatur tal-
interoperabbiltà u l-kumpatibbiltà.

Or. de

Emenda 68
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-istandards Ewropej għandhom 
jibqgħu jkunu adottati mill-entitajiet 
Ewropej ta’ twaqqif tal-istandards, jiġifieri 
l-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN), il-Kumitat 
Ewropew għall-Istandardizzazzjoni 
Elettroteknika (CENELEC) u l-Istitut 
Ewropew tal-Istandards tat-
Telekomunikazzjoni (ETSI).

(3) L-istandards Ewropej għandhom 
jibqgħu jkunu adottati mill-entitajiet 
Ewropej ta’ twaqqif tal-istandards, jiġifieri 
l-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN), il-Kumitat 
Ewropew għall-Istandardizzazzjoni 
Elettroteknika (CENELEC) u l-Istitut 
Ewropew tal-Istandards tat-
Telekomunikazzjoni (ETSI), filwaqt li jiġi 
żgurat li l-gruppi tal-partijiet interessati, 
inklużi r-rappreżentanti tal-SMEs u l-
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korpi tal-ħarsien tal-konsumaturi, ikunu 
involuti fil-proċess upstream u li l-fehmiet 
tagħhom jinstemgħu.

Or. de

Emenda 69
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-istandards Ewropej għandhom 
jibqgħu jkunu adottati mill-entitajiet 
Ewropej ta’ twaqqif tal-istandards, jiġifieri 
l-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN), il-Kumitat 
Ewropew għall-Istandardizzazzjoni 
Elettroteknika (CENELEC) u l-Istitut 
Ewropew tal-Istandards tat-
Telekomunikazzjoni (ETSI).

(3) Is-Sistema Ewropea ta' 
Standardizzazzjoni għandha tibqa' tkun 
proċess volontarju u mmmexxi mis-suq u 
għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji 
għall-istandardizzazzjoni kif stabbiliti 
mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ 
fil-kuntest tal-Ostakli Tekniċi għall-
Ftehim dwar il-Kummerċ. L-istandards 
Ewropej għandhom jibqgħu jkunu adottati 
mill-entitajiet Ewropej ta’ twaqqif tal-
istandards, jiġifieri l-Kumitat Ewropew 
għall-Istandardizzazzjoni (CEN), il-
Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni Elettroteknika 
(CENELEC) u l-Istitut Ewropew tal-
Istandards tat-Telekomunikazzjoni (ETSI).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar viżjoni strateġika għal standards Ewropej 
(COM(2011)0311 finali), tirreferi għall-Ostakli Tekniċi tad-WTO għall-Ftehim dwar il-
Kummerċ bħala bażi li ntlaħaq ftehim internazzjonali dwarha għall-prinċipji ewlenin tal-
istandardizzazzjoni. Fil-kuntest ta' dan ir-regolament u b'konformità mal-isforzi tal-UE għall-
promozzjoni ta' standards ta' kooperazzjoni internazzjonali, għandha ssir referenza għal 
kriterji tad-WTO rikonoxxuti internazzjonalment; l-istabbiliment ta' listi ġodda ta' prinċipji 
jista' jkun f'kunflitt ma' tali kriterji.
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Emenda 70
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-istandards Ewropej għandhom rwol 
importanti ħafna fis-suq intern, 
prinċipalment permezz tal-preżunzjoni tal-
konformità tal-prodotti li jkunu se 
jitpoġġew fis-suq minħabba li r-rekwiżiti 
essenzjali ta' dawn il-prodotti jkunu 
stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni.

(4) L-istandards Ewropej għandhom rwol 
importanti ħafna fis-suq intern, pereżempju
permezz tal-preżunzjoni tal-konformità tal-
prodotti li jkunu se jitpoġġew fis-suq 
minħabba li r-rekwiżiti essenzjali ta' dawn 
il-prodotti jkunu stipulati fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biċċa l-kbira tal-istandards ma tappoġġax direttament il-leġiżlazzjoni u l-politiki Ewropej, 
u għalhekk it-test jista' jqarraq b'dak li jkun.

Emenda 71
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom ikunu preċiżi meta 
jiddefinixxu r-rekwiżiti essenzjali fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li jarmonizzaw il-
kundizzjonijiet għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti sabiex 
tiġi evitata miżinterpretazzjoni min-naħa 
ta' min jistabbilixxi l-istandards fir-
rigward tal-objettivi, u l-livell ta' 
protezzjoni, stabbiliti mil-leġiżlazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-kliem użat fil-paragrafu 15 tar-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-futur tal-
Istandardizzazzjoni Ewropea (A7-0276/2010).

Emenda 72
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

(5a) Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-21 ta' Ottubru 2010 dwar il-
futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea 
stabbiliet għadd importanti ta' 
rakkomandazzjonijiet strateġiċi rigward 
ir-rieżami tas-Sistema Ewropea ta' 
Standardizzazzjoni.

Or. en

Emenda 73
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Meta tiżviluppa standards 
armonizzati, il-Kummissjoni għandha 
dejjem tħares il-prinċipju tal-
proporzjonalità; standards li jidhru bla 
skop u inkomprensibbli għal persuni 
ordinarji għandhom jiġu evitati.

Or. de

Emenda 74
Christel Schaldemose
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Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq 
intern tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali li jiffaċilitaw il-libertà tal-
istabbiliment għall-fornituri tas-servizzi u 
l-moviment liberu tas-servizzi filwaqt li 
tinżamm il-kwalità għolja tas-servizzi. Din 
tobbliga lill-Istati Membri li, 
b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' standards 
volontarji Ewropej bl-għan li jkunu 
ffaċilitati l-kompatibbiltà fost is-servizzi 
pprovduti minn fornituri fi Stati Membri 
differenti; l-informazzjoni lir-riċevitur tas-
servizz, u l-kwalità tal-provvediment tas-
servizz. Iżda d-Direttiva 98/34/KE tapplika 
biss għall-istandards tal-prodotti filwaqt li 
l-istandards tas-servizzi mhumiex 
espliċitament koperti minnha. Iżda d-
distinzjoni bejn servizzi u oġġetti qed issir 
inqas relevanti fir-realtà tas-suq intern. Fil-
prattika mhuwiex dejjem possibbli li 
wieħed jaħmel distinzjoni ċara bejn l-
istandards tal-prodotti u l-istandards tas-
servizzi. Bosta standards tal-prodotti fihom 
komponent ta' servizz filwaqt li l-
istandards tas-servizzi ta' sikwit ikunu 
marbutin b'xi mod mal-prodotti. Għalhekk 
jeħtieġ li l-qafas legali jiġi addattat għal 
dawn iċ-ċirkostanzi ġodda billi jitwessa' l-
ambitu tiegħu biex ikopri l-istandards tas-
servizzi.

(7) Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq 
intern1 tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali li jiffaċilitaw il-libertà tal-
istabbiliment għall-fornituri tas-servizzi u 
l-moviment liberu tas-servizzi filwaqt li 
tinżamm il-kwalità għolja tas-servizzi, bl-
eċċezzjoni tas-servizzi farmaċewtiċi u tal-
kura tas-saħħa pprovduti minn 
professjonisti tal-kura tas-saħħa. Din 
tobbliga lill-Istati Membri li, 
b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' standards 
volontarji Ewropej bl-għan li jkunu 
ffaċilitati l-kompatibbiltà fost is-servizzi 
pprovduti minn fornituri fi Stati Membri 
differenti; l-informazzjoni lir-riċevitur tas-
servizz, u l-kwalità tal-provvediment tas-
servizz. Iżda d-Direttiva 98/34/KE tapplika 
biss għall-istandards tal-prodotti filwaqt li 
l-istandards tas-servizzi mhumiex 
espliċitament koperti minnha. Iżda d-
distinzjoni bejn servizzi u oġġetti qed issir 
inqas relevanti fir-realtà tas-suq intern. Fil-
prattika mhuwiex dejjem possibbli li 
wieħed jaħmel distinzjoni ċara bejn l-
istandards tal-prodotti u l-istandards tas-
servizzi. Bosta standards tal-prodotti fihom 
komponent ta' servizz filwaqt li l-
istandards tas-servizzi ta' sikwit ikunu 
marbutin b'xi mod mal-prodotti. Għalhekk 
jeħtieġ li l-qafas legali jiġi addattat għal 
dawn iċ-ċirkostanzi ġodda billi jitwessa' l-
ambitu tiegħu biex ikopri l-istandards tas-
servizzi.
__________________
1 ĠU L, 27.12.2006. 

Or. en
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Emenda 75
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq 
intern tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali li jiffaċilitaw il-libertà tal-
istabbiliment għall-fornituri tas-servizzi u 
l-moviment liberu tas-servizzi filwaqt li 
tinżamm il-kwalità għolja tas-servizzi. Din 
tobbliga lill-Istati Membri li, 
b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' standards 
volontarji Ewropej bl-għan li jkunu 
ffaċilitati l-kompatibbiltà fost is-servizzi 
pprovduti minn fornituri fi Stati Membri 
differenti; l-informazzjoni lir-riċevitur tas-
servizz, u l-kwalità tal-provvediment tas-
servizz. Iżda d-Direttiva 98/34/KE tapplika 
biss għall-istandards tal-prodotti filwaqt li 
l-istandards tas-servizzi mhumiex 
espliċitament koperti minnha. Iżda d-
distinzjoni bejn servizzi u oġġetti qed issir 
inqas relevanti fir-realtà tas-suq intern. Fil-
prattika mhuwiex dejjem possibbli li 
wieħed jaħmel distinzjoni ċara bejn l-
istandards tal-prodotti u l-istandards tas-
servizzi. Bosta standards tal-prodotti fihom 
komponent ta' servizz filwaqt li l-
istandards tas-servizzi ta' sikwit ikunu 
marbutin b'xi mod mal-prodotti. Għalhekk 
jeħtieġ li l-qafas legali jiġi addattat għal 
dawn iċ-ċirkostanzi ġodda billi jitwessa' l-
ambitu tiegħu biex ikopri l-istandards tas-
servizzi.

(7) Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq 
intern1 tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali li jiffaċilitaw il-libertà tal-
istabbiliment għall-fornituri tas-servizzi u 
l-moviment liberu tas-servizzi filwaqt li 
tinżamm il-kwalità għolja tas-servizzi, bl-
eċċezzjoni tas-servizzi mediċi u 
farmaċewtiċi pprovduti minn 
professjonisti tal-kura tas-saħħa. Din 
tobbliga lill-Istati Membri li, 
b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' standards 
volontarji Ewropej bl-għan li jkunu 
ffaċilitati l-kompatibbiltà fost is-servizzi 
pprovduti minn fornituri fi Stati Membri 
differenti; l-informazzjoni lir-riċevitur tas-
servizz, u l-kwalità tal-provvediment tas-
servizz. Iżda d-Direttiva 98/34/KE tapplika 
biss għall-istandards tal-prodotti filwaqt li 
l-istandards tas-servizzi mhumiex 
espliċitament koperti minnha. Iżda d-
distinzjoni bejn servizzi u oġġetti qed issir 
inqas relevanti fir-realtà tas-suq intern. Fil-
prattika mhuwiex dejjem possibbli li 
wieħed jaħmel distinzjoni ċara bejn l-
istandards tal-prodotti u l-istandards tas-
servizzi. Bosta standards tal-prodotti fihom 
komponent ta' servizz filwaqt li l-
istandards tas-servizzi ta' sikwit ikunu 
marbutin b'xi mod mal-prodotti. Għalhekk 
jeħtieġ li l-qafas legali jiġi addattat għal 
dawn iċ-ċirkostanzi ġodda billi jitwessa' l-
ambitu tiegħu biex ikopri l-istandards tas-
servizzi.

Or. en
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Emenda 76
Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq 
intern tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali li jiffaċilitaw il-libertà tal-
istabbiliment għall-fornituri tas-servizzi u 
l-moviment liberu tas-servizzi filwaqt li 
tinżamm il-kwalità għolja tas-servizzi. Din 
tobbliga lill-Istati Membri li, 
b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' standards 
volontarji Ewropej bl-għan li jkunu 
ffaċilitati l-kompatibbiltà fost is-servizzi 
pprovduti minn fornituri fi Stati Membri 
differenti; l-informazzjoni lir-riċevitur tas-
servizz, u l-kwalità tal-provvediment tas-
servizz. Iżda d-Direttiva 98/34/KE tapplika 
biss għall-istandards tal-prodotti filwaqt li 
l-istandards tas-servizzi mhumiex 
espliċitament koperti minnha. Iżda d-
distinzjoni bejn servizzi u oġġetti qed issir 
inqas relevanti fir-realtà tas-suq intern. Fil-
prattika mhuwiex dejjem possibbli li 
wieħed jaħmel distinzjoni ċara bejn l-
istandards tal-prodotti u l-istandards tas-
servizzi. Bosta standards tal-prodotti fihom 
komponent ta' servizz filwaqt li l-
istandards tas-servizzi ta' sikwit ikunu 
marbutin b'xi mod mal-prodotti. Għalhekk 
jeħtieġ li l-qafas legali jiġi addattat għal 
dawn iċ-ċirkostanzi ġodda billi jitwessa' l-
ambitu tiegħu biex ikopri l-istandards tas-
servizzi.

(7) Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq 
intern tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali li jiffaċilitaw il-libertà tal-
istabbiliment għall-fornituri tas-servizzi u 
l-moviment liberu tas-servizzi filwaqt li 
tinżamm il-kwalità għolja tas-servizzi. Din 
tobbliga lill-Istati Membri li, 
b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' standards 
volontarji Ewropej bl-għan li jkunu 
ffaċilitati l-kompatibbiltà fost is-servizzi 
pprovduti minn fornituri fi Stati Membri 
differenti; l-informazzjoni lir-riċevitur tas-
servizz, u l-kwalità tal-provvediment tas-
servizz. Iżda d-Direttiva 98/34/KE tapplika 
biss għall-istandards tal-prodotti filwaqt li 
l-istandards tas-servizzi mhumiex 
espliċitament koperti minnha. Iżda d-
distinzjoni bejn servizzi u oġġetti qed issir 
inqas relevanti fir-realtà tas-suq intern. Fil-
prattika mhuwiex dejjem possibbli li 
wieħed jaħmel distinzjoni ċara bejn l-
istandards tal-prodotti u l-istandards tas-
servizzi. Bosta standards tal-prodotti fihom 
komponent ta' servizz filwaqt li l-
istandards tas-servizzi ta' sikwit ikunu 
marbutin b'xi mod mal-prodotti. Għalhekk 
jeħtieġ li l-qafas legali jiġi addattat għal 
dawn iċ-ċirkostanzi ġodda billi jitwessa' l-
ambitu tiegħu biex ikopri l-istandards tas-
servizzi, inklużi s-servizzi soċjali u s-
servizzi tas-saħħa.

Or. en
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Emenda 77
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Għandha titqies kif xieraq il-
leġiżlazzjoni tal-UE li diġà teżisti dwar is-
servizzi fis-suq intern, b'mod partikolari 
d-dispożizzjonijiet dwar il-liġi tax-xogħol 
fl-Artikolu 1(6) u (7) tad-
Direttiva 2006/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-
suq intern1.
__________________
1 ĠU L, 27.12.2006. 

Or. en

Emenda 78
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament ma jaffettwawx ir-
relazzjonijiet bejn is-sieħba soċjali, inkluż 
id-dritt li jinnegozjaw u jikkonkludu 
ftehimiet kollettivi, id-dritt li jistrajkjaw u 
d-dritt li jieħdu azzjoni industrijali skont 
il-liġi nazzjonali u l-prattiki li jirrispettaw 
il-liġi tal-Unjoni. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax il-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà 
soċjali tal-Istati Membri.

Or. en

(Ara l-kliem użat fil-Premessa 14 tad-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006.)
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Emenda 79
Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-iżvilupp ta' standards volontarji fis-
servizzi għandu jitmexxa mis-suq fejn 
jirbħu l-ħtiġijiet tal-operaturi ekonomiċi u 
tal-partijiet interessati li jkunu affettwati 
mill-istandard b'xi mod, dirett jew indirett, 
u jridu jqisu l-interess pubbliku u jkunu 
msejsa fuq il-kunsens. Dawn għandhom 
jiffukaw primarjament fuq is-servizzi 
marbutin mal-prodotti u mal-proċessi.

(8) L-iżvilupp ta' standards volontarji fis-
servizzi għandu jitmexxa mis-suq fejn 
jirbħu l-ħtiġijiet tal-operaturi ekonomiċi u 
tal-partijiet interessati li jkunu affettwati 
mill-istandard b'xi mod, dirett jew indirett, 
u jridu jqisu l-interess pubbliku u jkunu 
msejsa fuq il-kunsens. Dawn għandhom 
jiffukaw primarjament fuq is-servizzi 
marbutin mal-prodotti u mal-proċessi.
Għaldaqstant, tali standards 
m'għandhomx ikopru l-prestazzjoni tas-
servizzi mogħtija fl-eżerċizzju ta' 
professjoni liberali skont it-tifsira tad-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Settembru 2005 dwar ir-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali.

Or. en

Emenda 80
Emilie Turunen, Heide Rühle

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Dan ir-Regolament ikopri l-
istandardizzazzjoni ta' servizzi marbuta 
mal-oġġetti jew mal-kontenut diġitali, 
bħall-installazzjoni, il-manutenzjoni, it-
tiswija jew xi tip ta' pproċessar ieħor. 
Madanakollu, ma jirrigwardax l-
istandardizzazzjoni tas-servizzi 
intellettwali u kunċettwali kif definiti mid-
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Direttiva 2005/36/KE u ma jkoprix is-
servizzi soċjali, farmaċewtiċi jew tal-kura 
tas-saħħa. Dawn is-servizzi jingħataw 
abbażi ta' kwalifiki professjonali rilevanti 
f'kapaċità indipenedenti personali, 
responsabbli u professjonali fl-interess 
tal-klijent u tal-pubbliku.

Or. en

Emenda 81
Emilie Turunen, Heide Rühle

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fl-Unjoni, l-istandards nazzjonali jiġu 
adottati minn korpi nazzjonali għall-
istandardizzazzjoni, u dan jista' jwassal 
għal standards konfliġġenti u tfixkil 
tekniku fis-suq intern. Għaldaqstant 
jeħtieġ, fl-interess tas-suq intern u għall-
effiċaċja tal-istandardizzazzjoni fl-Unjoni, 
li jiġi kkonfermat l-iskambju regolari tal-
informazzjoni preżenti fost il-korpi 
nazzjonali għall-istandardizzazzjoni, il-
korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni u 
l-Kummissjoni, dwar il-ħidma attwali u tal-
ġejjieni fuq l-istandardizzazzjoni. Dan l-
iskambju ta' informazzjoni għandu jsir 
skont l-Anness 3 għall-Ftehim dwar ix-
Xkiel Tekniku għall-Kummerċ approvat 
bid-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 80/271/KEE 
tal-10 ta' Diċembru 1979 dwar il-
konklużjoni tal-Ftehimiet Multilaterali li 
rriżultaw min-negozjati kummerċjali ta' 
bejn l-1973 u 1979.

(10) Fl-Unjoni, l-istandards nazzjonali jiġu 
adottati minn korpi nazzjonali għall-
istandardizzazzjoni, u dan jista' jwassal 
għal standards konfliġġenti u tfixkil 
tekniku fis-suq intern. Għaldaqstant 
jeħtieġ, fl-interess tas-suq intern u għall-
effiċaċja tal-istandardizzazzjoni fl-Unjoni, 
li jiġi kkonfermat l-iskambju regolari tal-
informazzjoni preżenti fost il-korpi 
nazzjonali għall-istandardizzazzjoni, il-
korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni u 
l-Kummissjoni, dwar il-ħidma attwali u tal-
ġejjieni fuq l-istandardizzazzjoni, inklużi 
d-dispożizzjonijiet dwar l-arranġamenti 
rigward l-istatus quo applikabbli għall-
organizzazzjonijiet nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni fil-qafas tal-
organizzazzjonijiet Ewropej tal-
istandardizzazzjoni. Dan l-iskambju ta' 
informazzjoni għandu jsir skont l-Anness 3 
għall-Ftehim dwar ix-Xkiel Tekniku għall-
Kummerċ approvat bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill Nru 80/271/KEE tal-
10 ta' Diċembru 1979 dwar il-konklużjoni 
tal-Ftehimiet Multilaterali li rriżultaw min-
negozjati kummerċjali ta' bejn l-1973 u 
1979.
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Or. en

Emenda 82
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-istandards jistgħu jgħinu lill-
politika Ewropea tindirizza l-isfidi l-kbar
soċjali bħat-tibdil fil-klima, l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi, it-tixjiħ, u l-
innovazzjoni b'mod ġenerali. Bit-tmexxija 
tal-iżvilupp ta' standards Ewropej jew 
internazzjonali għall-oġġetti u t-teknoloġiji 
f'dawn is-swieq li qegħdin jespandu, l-
Ewropa tista' toħloq vantaġġ kompetittiv 
għall-kumpaniji tagħha u tiffaċilita l-
kummerċ.

(12) Għalkemm l-istandards huma 
primarjament għodda mmexxija mis-suq 
li jintużaw fuq bażi volontarja mill-
partijiet interessati, jistgħu jgħinu b'mod 
sinifikanti lill-politika Ewropea tindirizza 
l-isfidi l-kbar soċjali bħat-tibdil fil-klima, l-
użu sostenibbli tar-riżorsi, it-tixjiħ, id-
diżabbiltà, il-ħarsien tal-konsumatur, is-
sikurezza u l-kundizzjonijiet tal-
ħaddiema, l-inklużjoni soċjali u l-
innovazzjoni b'mod ġenerali. Bit-tmexxija 
tal-iżvilupp ta' standards Ewropej jew 
internazzjonali għall-oġġetti u t-teknoloġiji 
f'dawn is-swieq li qegħdin jespandu, l-
Ewropa tista' toħloq vantaġġ kompetittiv 
għall-kumpaniji tagħha u tiffaċilita l-
kummerċ.

Or. en

Emenda 83
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-istandards jistgħu jgħinu lill-politika 
Ewropea tindirizza l-isfidi l-kbar soċjali 
bħat-tibdil fil-klima, l-użu sostenibbli tar-
riżorsi, it-tixjiħ, u l-innovazzjoni b'mod 
ġenerali. Bit-tmexxija tal-iżvilupp ta' 
standards Ewropej jew internazzjonali 

(12) L-istandards jistgħu jgħinu lill-politika 
Ewropea tindirizza l-isfidi l-kbar tas-
seklu 21 bħall-globalizzazzjoni, il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja, it-tibdil fil-
klima, l-użu sostenibbli tar-riżorsi, it-tixjiħ 
tal-popolazzjoni, id-dgħufijiet tas-suq 
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għall-oġġetti u t-teknoloġiji f'dawn is-
swieq li qegħdin jespandu, l-Ewropa tista' 
toħloq vantaġġ kompetittiv għall-kumpaniji 
tagħha u tiffaċilita l-kummerċ.

intern, u l-innovazzjoni b'mod ġenerali. 
Bit-tmexxija tal-iżvilupp ta' standards 
Ewropej jew internazzjonali għall-oġġetti u 
t-teknoloġiji f'dawn is-swieq li qegħdin 
jespandu, l-Ewropa tista' toħloq vantaġġ 
kompetittiv għall-kumpaniji tagħha u 
tiffaċilita l-kummerċ, b'mod partikolari 
għall-SMEs, li jirrappreżentaw 
proporzjon kbir tal-kumpaniji Ewropej.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Is-seklu 21 jipprżenta diversi sfidi li għandhom jiġu affrontati mill-UE, b'mod partikolari t-
tisħiħ tal-industrija u tal-kompetittività tagħha sabiex tkun minn ta' quddiem fid-dinja. L-
SMEs - il-pedament tal-ambjent kummerċjali Ewropew - għandhom ikunu involuti attivament 
tul il-proċess kollu ta' standardizzazzjoni.

Emenda 84
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-istandards jistgħu jgħinu lill-politika 
Ewropea tindirizza l-isfidi l-kbar soċjali 
bħat-tibdil fil-klima, l-użu sostenibbli tar-
riżorsi, it-tixjiħ, u l-innovazzjoni b'mod 
ġenerali. Bit-tmexxija tal-iżvilupp ta' 
standards Ewropej jew internazzjonali 
għall-oġġetti u t-teknoloġiji f'dawn is-
swieq li qegħdin jespandu, l-Ewropa tista' 
toħloq vantaġġ kompetittiv għall-kumpaniji 
tagħha u tiffaċilita l-kummerċ.

(12) L-istandards jistgħu jgħinu lill-politika 
Ewropea tindirizza l-isfidi l-kbar soċjali 
bħat-tibdil fil-klima, l-użu sostenibbli tar-
riżorsi, it-tixjiħ, u l-innovazzjoni b'mod 
ġenerali. Bit-tmexxija tal-iżvilupp ta' 
standards Ewropej jew internazzjonali 
għall-oġġetti u t-teknoloġiji f'dawn is-
swieq li qegħdin jespandu, l-Ewropa tista' 
toħloq vantaġġ kompetittiv għall-kumpaniji 
tagħha u tiffaċilita l-kummerċ, tħares ir-
riżorsi naturali u tippromwovi l-inklużjoni 
soċjali.

Or. fr

Emenda 85
Konstantinos Poupakis
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Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-istandards jistgħu jgħinu lill-politika 
Ewropea tindirizza l-isfidi l-kbar soċjali 
bħat-tibdil fil-klima, l-użu sostenibbli tar-
riżorsi, it-tixjiħ, u l-innovazzjoni b'mod 
ġenerali. Bit-tmexxija tal-iżvilupp ta' 
standards Ewropej jew internazzjonali 
għall-oġġetti u t-teknoloġiji f'dawn is-
swieq li qegħdin jespandu, l-Ewropa tista' 
toħloq vantaġġ kompetittiv għall-kumpaniji 
tagħha u tiffaċilita l-kummerċ.

(12) L-istandards jistgħu jgħinu lill-politika 
Ewropea tindirizza l-isfidi l-kbar soċjali 
bħat-tibdil fil-klima, l-użu sostenibbli tar-
riżorsi, it-tixjiħ, l-integrazzjoni ta' persuni 
b'diżabbiltajiet, l-integrazzjoni soċjali u l-
innovazzjoni b'mod ġenerali. Bit-tmexxija 
tal-iżvilupp ta' standards Ewropej jew 
internazzjonali għall-oġġetti u t-teknoloġiji 
f'dawn is-swieq li qegħdin jespandu, l-
Ewropa tista' toħloq vantaġġ kompetittiv 
għall-kumpaniji tagħha u tiffaċilita l-
kummerċ.

Or. el

Emenda 86
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-istandards jistgħu jgħinu lill-politika 
Ewropea tindirizza l-isfidi l-kbar soċjali 
bħat-tibdil fil-klima, l-użu sostenibbli tar-
riżorsi, it-tixjiħ, u l-innovazzjoni b'mod 
ġenerali. Bit-tmexxija tal-iżvilupp ta' 
standards Ewropej jew internazzjonali 
għall-oġġetti u t-teknoloġiji f'dawn is-
swieq li qegħdin jespandu, l-Ewropa tista' 
toħloq vantaġġ kompetittiv għall-kumpaniji 
tagħha u tiffaċilita l-kummerċ.

(12) L-istandards jistgħu jgħinu lill-politika 
Ewropea tindirizza l-isfidi l-kbar soċjali 
bħat-tibdil fil-klima, l-użu sostenibbli tar-
riżorsi, it-tixjiħ, l-inklużjoni soċjali, id-
diżabbiltà u l-innovazzjoni b'mod ġenerali. 
Bit-tmexxija tal-iżvilupp ta' standards 
Ewropej jew internazzjonali għall-oġġetti u 
t-teknoloġiji f'dawn is-swieq li qegħdin 
jespandu, l-Ewropa tista' toħloq vantaġġ 
kompetittiv għall-kumpaniji tagħha u 
tiffaċilita l-kummerċ.

Or. en
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Emenda 87
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

(12a) Kull inizjattiva politika u leġiżlattiva 
tal-Unjoni għandha tkun konformi mal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltajiet 
irratifikata mill-Unjoni Ewropea fit-
23 ta' Diċembru 2010, u speċjalment l-
Artikoli 3, 4 u 9. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE rratifikat il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b'Diżabbiltajiet fit-23 ta' Diċembru 2010 (u li daħlet fis-seħħ fit-22 ta' Jannar 2011). Huwa l-
ewwel trattat dwar id-drittijiet tal-bniedem irratifikat mill-UE u dan jimplika li mil-lum 'il 
quddiem, kull inizjattiva politika u leġiżlattiva tal-UE trid tkun konformi ma' din il-
konvenzjoni internazzjonali.

Emenda 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

(12a) Kull inizjattiva politika u leġiżlattiva 
tal-Unjoni għandha tkun konformi mal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltajiet 
irratifikata mill-Unjoni Ewropea fit-
23 ta' Diċembru 2010, u speċjalment l-
Artikoli 3, 4 u 9. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-UE rratifikat il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b'Diżabbiltajiet fit-23 ta' Diċembru 2010 (u li daħlet fis-seħħ fit-22 ta' Jannar 2011). Huwa l-
ewwel trattat dwar id-drittijiet tal-bniedem irratifikat mill-UE u dan jimplika li mil-lum 'il 
quddiem, kull inizjattiva politika u leġiżlattiva tal-UE trid tkun konformi ma' din il-
konvenzjoni internazzjonali.

Emenda 89
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-istandards huma għodda importanti 
għall-impriżi u speċjalment għal dawk 
żgħar u medji (minn hawn 'il quddiem 
"SME") li, minkejja dan, mhumiex 
involuti biżżejjed fis-sistema ta' 
standardizzazzjoni u għalhekk hemm ir-
riskju li l-istandards ma jqisux il-
bżonnijiet u l-interessi tal-SME. 
Għaldaqstant, huwa essenzjali li tiżdied ir-
rappreżentanza u l-parteċipazzjoni ta' dawn 
fil-proċess ta' standardizzazzjoni, 
partikolarment fil-kumitati tekniċi.

(13) L-istandards huma għodda importanti 
għall-kompetittività tal-impriżi u 
speċjalment għal dawk żgħar u medji 
(minn hawn 'il quddiem "SME"). 
Għaldaqstant, huwa essenzjali li tiżdied ir-
rappreżentanza u l-parteċipazzjoni ta' dawn 
fil-proċess ta' standardizzazzjoni, 
partikolarment fil-kumitati tekniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija suppożizzjoni li ma tirriflettix ir-realità fil-biċċa l-kbira tal-każijiet u li mhijiex 
appoġġjata minn evidenza speċifika.

Emenda 90
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-istandards huma għodda importanti (13) L-istandards huma għodda importanti 
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għall-impriżi u speċjalment għal dawk 
żgħar u medji (minn hawn 'il quddiem 
"SME") li, minkejja dan, mhumiex 
involuti biżżejjed fis-sistema ta' 
standardizzazzjoni u għalhekk hemm ir-
riskju li l-istandards ma jqisux il-
bżonnijiet u l-interessi tal-SME. 
Għaldaqstant, huwa essenzjali li tiżdied ir-
rappreżentanza u l-parteċipazzjoni ta' dawn 
fil-proċess ta' standardizzazzjoni, 
partikolarment fil-kumitati tekniċi.

għall-kompetittività tal-impriżi u 
speċjalment għal dawk żgħar u medji 
(minn hawn 'il quddiem "SME"), li l-
parteċipazzjoni tagħhom fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni hija essenzjali għall-
progress teknoloġiku fl-UE. Ir-regoli ta' 
standardizzazzjoni għandhom għalhekk 
jinkoraġġixxu lill-SMEs jikkontribwixxu 
b'mod attiv is-soluzzjonijiet tat-teknoloġija 
innovattivi tagħhom għal sforzi ta' 
standardizzazzjoni. Barra minn hekk, 
huwa essenzjali li tiżdied ir-rappreżentanza 
u l-parteċipazzjoni ta' dawn fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni, partikolarment fil-
kumitati tekniċi.

Or. en

Emenda 91
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-istandards huma għodda importanti 
għall-impriżi u speċjalment għal dawk 
żgħar u medji (minn hawn 'il quddiem 
"SME") li, minkejja dan, mhumiex 
involuti biżżejjed fis-sistema ta' 
standardizzazzjoni u għalhekk hemm ir-
riskju li l-istandards ma jqisux il-
bżonnijiet u l-interessi tal-SME. 
Għaldaqstant, huwa essenzjali li tiżdied ir-
rappreżentanza u l-parteċipazzjoni ta' dawn 
fil-proċess ta' standardizzazzjoni, 
partikolarment fil-kumitati tekniċi.

(13) L-istandards huma għodda importanti 
għall-impriżi u speċjalment għal dawk 
żgħar u medji (minn hawn 'il quddiem 
"SMEs"). Għaldaqstant, huwa essenzjali li 
jitjieb l-aċċess tal-SMEs għall-istandards, 
kif ukoll li tiżdied ir-rappreżentanza u l-
parteċipazzjoni ta' dawn fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni, fil-livell nazzjonali 
fejn jistgħu jkunu aktar effikaċi 
minħabba kostijiet aktar baxxi u nuqqas 
ta' ostakli lingwistiċi, b'konformità mal-
prinċipju tad-delega nazzjonali. L-
Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jiżguraw li 
l-fehmiet tal-SMEs jitqiesu mid-delegati 
tagħhom fil-korpi tekniċi Ewropej.

Or. en
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Emenda 92
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-istandards huma għodda importanti 
għall-impriżi u speċjalment għal dawk 
żgħar u medji (minn hawn 'il quddiem 
"SME") li, minkejja dan, mhumiex involuti 
biżżejjed fis-sistema ta' standardizzazzjoni 
u għalhekk hemm ir-riskju li l-istandards 
ma jqisux il-bżonnijiet u l-interessi tal-
SME. Għaldaqstant, huwa essenzjali li 
tiżdied ir-rappreżentanza u l-
parteċipazzjoni ta' dawn fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni, partikolarment fil-
kumitati tekniċi.

(13) L-istandards huma għodda importanti 
għall-kompetittività tal-impriżi u 
speċjalment għal dawk żgħar u medji 
(minn hawn 'il quddiem "SME") li, 
minkejja dan, mhumiex rappreżentati jew
involuti biżżejjed fis-sistema ta' 
standardizzazzjoni u għalhekk hemm ir-
riskju li l-istandards ma jqisux il-bżonnijiet 
u l-interessi tal-SME. Għaldaqstant, jeħtieġ
li tiżdied il-parteċipazzjoni ta' dawn fil-
livell nazzjonali, fejn jistgħu jkunu aktar 
effikaċi bis-saħħa ta' kostijiet aktar baxxi 
u tan-nuqqas ta' ostakli lingwistiċi, skont 
il-prinċipju tad-delega nazjonali. Ir-regoli 
ta' standardizzazzjoni għandhom 
jinkoraġġixxu lill-SMEs jikkontribwixxu 
b'mod attiv biex jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet teknoloġiċi innovattivi 
għall-proċess ta' standardizzazzjoni. 
Konsegwentement, huwa importanti li dan 
ir-Regolament itejjeb ir-rappreżentanza u 
l-parteċipazzjoni tagħhom fil-kumitati 
tekniċi nazzjonali u li jiżgura li jkollhom 
aċċess effettiv għall-istandards.

Or. el

Emenda 93
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Huwa importanti, għal dan il-għan, 
li jitħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prassi 
bejn l-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
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Istandardizzazzjoni dwar kif l-aħjar li tiġi 
ffaċilitata u mtejba l-parteċipazzjoni tal-
SMEs f'attivitajiet ta' standardizzazzjoni.

Or. en

Emenda 94
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-istandards Ewropej huma ta' interess 
kruċjali għall-kompetittività tal-SMEs li, 
b'danakollu ma għandhomx biżżejjed 
rappreżentanza b'mod ġenerali f' 
attivitajiet ta' standardizzazzjoni, b'mod 
partikolari f'livell Ewropew. Għalhekk, dan 
ir-Regolament għandu jiżgura
rappreżentanza xierqa tal-SME fil-proċess 
ta' standardizzazzjoni Ewropea minn entità 
li għandha l-kwalifiki xierqa.

(14) L-istandards Ewropej huma ta' interess 
kruċjali għall-kompetittività tal-SMEs li, 
b'danakollu ma għandhomx biżżejjed 
rappreżentanza f'ċerti oqsma f' attivitajiet 
ta' standardizzazzjoni, b'mod partikolari 
f'livell Ewropew. Għalhekk, dan ir-
Regolament għandu jħeġġeġ u jiffaċilita
rappreżentanza u parteċipazzjoni xierqa 
tal-SMEs fil-proċess ta' standardizzazzjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 95
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt 
kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-
effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, u 
fuq oqsma oħra tal-politika pubblika. 
Għalhekk jeħtieġ li niżguraw li jkunu 
msaħħa r-rwol u l-feħmiet tal-partijiet 
interessati soċjali fit-tfassil tal-istandards 
permezz ta' appoġġ għall-

(15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt 
kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-
effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, fuq 
is-sikurezza u l-kundizzjonijiet tal-
ħaddiema, fuq l-aċċessibilità u fuq oqsma 
oħra tal-politika pubblika. Għalhekk 
jeħtieġ li niżguraw li jkunu msaħħa r-rwol 
u l-fehmiet tal-partijiet interessati rilevanti 
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organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-konsumaturi, tal-ambjent u tal-
partijiet interessati soċjali.

kollha li jirrappreżentaw l-interess 
pubbliku u soċjetali fit-tfassil tal-
istandards permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-konsumaturi, tal-ħaddiema,
tal-ambjent u tal-partijiet interessati soċjali.

Or. en

Emenda 96
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt 
kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-
effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, u 
fuq oqsma oħra tal-politika pubblika. 
Għalhekk jeħtieġ li niżguraw li jkunu 
msaħħa r-rwol u l-feħmiet tal-partijiet 
interessati soċjali fit-tfassil tal-istandards 
permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-konsumaturi, tal-ambjent u 
tal-partijiet interessati soċjali.

(15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt 
kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-
effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, fuq 
l-aċċessibilità u fuq oqsma oħra tal-politika 
pubblika. Għalhekk jeħtieġ li niżguraw li 
jkunu msaħħa r-rwol u l-fehmiet tal-
partijiet interessati rilevanti kollha li 
jirrappreżentaw l-interess pubbliku u 
soċjetali fit-tfassil tal-istandards permezz 
ta' appoġġ għall-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-konsumaturi, l-
ambjentalisti, u l-ħaddiema.

Or. en

Emenda 97
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt 
kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-

(15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt 
kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-
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effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, u 
fuq oqsma oħra tal-politika pubblika. 
Għalhekk jeħtieġ li niżguraw li jkunu 
msaħħa r-rwol u l-feħmiet tal-partijiet 
interessati soċjali fit-tfassil tal-istandards 
permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-konsumaturi, tal-ambjent u tal-
partijiet interessati soċjali.

effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, fuq 
l-aċċessibilità u fuq oqsma oħra tal-politika 
pubblika. Għalhekk jeħtieġ li niżguraw li 
jkunu msaħħa r-rwol u l-fehmiet tal-
partijiet interessati soċjali fit-tfassil tal-
istandards permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-konsumaturi, tal-ambjent, tan-
negozji u tal-partijiet interessati soċjali.

Or. en

Emenda 98
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt 
kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-
effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, u 
fuq oqsma oħra tal-politika pubblika. 
Għalhekk jeħtieġ li niżguraw li jkunu 
msaħħa r-rwol u l-feħmiet tal-partijiet 
interessati soċjali fit-tfassil tal-istandards 
permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-konsumaturi, tal-ambjent u tal-
partijiet interessati soċjali.

(15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt 
kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-
effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, fuq 
l-aċċessibilità u fuq oqsma oħra tal-politika 
pubblika. Għalhekk jeħtieġ li niżguraw li 
jkunu msaħħa r-rwol u l-fehmiet tal-
partijiet interessati soċjali fit-tfassil tal-
istandards permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-konsumaturi, tal-ambjent, tan-
negozji u tal-partijiet interessati soċjali.

Or. fr

Emenda 99
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt (15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt 
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kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-
effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, u 
fuq oqsma oħra tal-politika pubblika. 
Għalhekk jeħtieġ li niżguraw li jkunu 
msaħħa r-rwol u l-feħmiet tal-partijiet 
interessati soċjali fit-tfassil tal-istandards 
permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-konsumaturi, tal-ambjent u 
tal-partijiet interessati soċjali.

kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-
effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, fuq 
l-aċċessibilità u fuq oqsma oħra tal-politika 
pubblika. Għalhekk jeħtieġ li niżguraw li 
jkunu msaħħa r-rwol u l-fehmiet tal-
partijiet interessati li jirrappreżentaw l-
interess pubbliku u soċjetali fit-tfassil tal-
istandards permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
konsumaturi, inklużi l-persuni 
b'diżabbiltajiet, l-ambjent, il-ħaddiema u 
partijiet interessati soċjali oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-Paragrafu 31 tar-Riżoluzzjoni tal-Parlament tal-21 ta' Ottubru 2010 
dwar il-futur tal-istandardizzazzjoni Ewropea.

Emenda 100
Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt 
kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-
effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, u 
fuq oqsma oħra tal-politika pubblika. 
Għalhekk jeħtieġ li niżguraw li jkunu 
msaħħa r-rwol u l-feħmiet tal-partijiet 
interessati soċjali fit-tfassil tal-istandards 
permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-konsumaturi, tal-ambjent u tal-
partijiet interessati soċjali.

(15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt 
kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-
effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, fuq 
l-aċċessibilità u fuq oqsma oħra tal-politika 
pubblika. Għalhekk jeħtieġ li niżguraw li 
jkunu msaħħa r-rwol u l-fehmiet tal-
partijiet interessati soċjali fit-tfassil tal-
istandards permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-konsumaturi, tal-ambjent, tas-
saħħa pubblika u tal-partijiet interessati 
soċjali.

Or. en
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Emenda 101
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Billi l-partijiet interessati ma tantx 
ikunu involuti fl-attivitajiet nazzjonali ta' 
standardizzazzjoni, jew ikunu assenti 
għalkollox, il-parteċipazzjoni effettiva 
tagħhom fil-livell Ewropew ser issejjes ir-
rilevanza ta' proċess Ewropew ta' 
standardizzazzjoni bbażat fuq il-prinċipju 
tad-delega nazzjonali, b'mod partikolari 
fil-proċess tal-iżvilupp ta' standards tas-
CEN u s-CENELEC.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-kliem użat fil-Paragrafi 31 u 34 tar-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-futur tal-
Istandardizzazzjoni Ewropea (A7-0276/2010).

Emenda 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Fil-parti l-kbira tal-Istati Membri, l-
awtoritajiet pubbliċi juru interess limitat 
fil-parteċipazzjoni fil-proċess tal-iżvilupp 
ta' standards, minkejja l-importanza tal-
istandardizzazzjoni bħala għodda li 
tappoġġja l-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-
UE. Dan ir-Regolament, għalhekk, 
għandu jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-
awtoritajiet pubbliċi fil-kumitati tekniċi 
nazzjonali kollha b'mod li jiġu riflessi l-
iżvilupp jew ir-reviżjoni tal-istandards 
Ewropej mitluba mill-Kummissjoni. Il-
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parteċipazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali 
hija partikolarment ta' benefiċċju għall-
funzjonament kif suppost tal-leġiżlazzjoni 
fl-oqsma koperti mill-'Approċċ il-Ġdid', u 
sabiex jiġu evitati oġġezzjonijiet ex post 
għal standards armonizzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħeġġiġ pjuttost milli l-iżgurar tal-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi huwa għan 
ħafna aktar realistiku, li xorta jirrikonoxxi r-rwol importanti tagħhom.

Emenda 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Fil-parti l-kbira tal-Istati Membri, l-
awtoritajiet pubbliċi juru interess limitat 
fil-parteċipazzjoni fil-proċess tal-iżvilupp 
ta' standards, minkejja l-importanza tal-
istandardizzazzjoni bħala għodda li 
tappoġġja l-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. Għalhekk, dan ir-Regolament 
għandu jħeġġeġ l-involviment ta' tali 
awtoritajiet fil-kumitati tekniċi nazzjonali 
kollha li jittrattaw l-istandards Ewropej li 
qed jiġu żviluppati jew riveduti fuq talba 
tal-Kummissjoni. Il-parteċipazzjoni tal-
awtoritajiet nazzjonali hija partikolarment 
kruċjali għall-funzjonament kif suppost 
tal-leġiżlazzjoni fl-oqsma koperti mill-
'Approċċ il-Ġdid', u sabiex jiġu evitati 
oġġezzjonijiet ex post għal standards 
armonizzati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa sewwa u xieraq li l-awtoritajiet pubbliċi jiġu involuti, iżda l-arranġamenti meħtieġa 
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għandhom isiru fil-livell nazzjonali. M'għandux ikun rekwiżit li jiġu involuti fl-istabbiliment 
tal-istandards f'kull każ, billi dan ikun kontra l-prinċipju tal-istandardizzazzjoni volontarja.
Il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi ġeneralment tkun limitata għal kwistjonijiet ta' 
interess pubbliku.

Emenda 104
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Premessa 15c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15c) L-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jipprovdu 
aċċess b'xejn għall-parteċipazzjoni fl-
attivitajiet ta' standardizzazzjoni tagħhom 
ta' impriżi mikro u żgħar, konsumaturi, 
inklużi persuni b'diżabbiltajiet, 
ambjentalisti, ħaddiema u partijiet 
interessati soċjetali oħra, bl-għan li 
tittejjeb ir-rappreżentanza tagħhom fil-
proċess ta' standardizzazjzoni, b'mod 
partikolari fil-kumitati tekniċi. Għalkemm 
l-aċċess b'xejn fih innifsu jista' ma 
jiżgurax il-parteċipazzjoni effettiva ta' 
dawk il-partijiet interessati fl-attivitajiet 
nazzjonali ta' standardizzazzjoni, jeħtieġ li 
jitnaqqsu l-ostakli attwali mhux meħtieġa 
li jistgħu jiskuraġġixxu lil partijiet 
interessati aktar dgħajfa milli 
jipparteċipaw fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda, li tirrefletti l-Paragrafu 41 tar-Riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-futur tal-
istandardizzazzjoni Ewropea, mhux se jkollha riperkussjonijiet fuq l-istabbiltà finanzjarja tal-
Korpi Nazzjonali tal-Istandardizzazzjoni (NSBs) billi l-miżati tal-parteċipazzjoni, fejn 
applikabbli, imħallsa min-numru limitat ta' impriżi mikro u żgħar u mill-partijiet interessati 
soċjetali li jieħdu sehem fl-attivitajiet nazzjonali ta' standardizzazzjoni jikkostitwixxu parti 
insinifikanti mid-dħul tal-NSBs.
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Emenda 105
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 15d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15d) L-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jiżguraw li 
l-attivitajiet, l-ipproċessar ta' xogħol 
tekniku u l-provvediment ta' standards 
Ewropej u ta' prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea tagħhom 
ikunu aċċessibbli għal persuni 
b'diżabbiltajiet f'kull sens.

Or. en

Emenda 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Kemm jista' jkun, l-istandards 
għandhom iqisu l-impatti ambjentali tul il-
ħajja tal-prodotti u tas-servizzi. Iċ-Ċentru 
Konġunt Għar-Riċerka tal-Kummissjoni 
żviluppa għodda importanti u disponibbli 
għall-pubbliku li permezz tagħhom issir 
valutazzjoni ta' dawn l-impatti tul il-ħajja 
tal-prodotti u tas-servizzi.

(16) L-istandards għandhom iqisu l-impatti 
ambjentali tul il-ħajja tal-prodotti u tas-
servizzi. Iċ-Ċentru Konġunt Għar-Riċerka 
tal-Kummissjoni żviluppa għodda 
importanti u disponibbli għall-pubbliku li 
permezz tagħhom issir valutazzjoni ta' 
dawn l-impatti tul il-ħajja tal-prodotti u tas-
servizzi.

Or. en

Emenda 107
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Bosta Direttivi li jarmonizzaw il-
kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-
prodotti jispeċifikaw li l-Kummissjoni tista' 
titlob l-adozzjoni mill-korpi għall-
istandardizzazzjoni Ewropea ta' standards 
armonizzati Ewropej li abbażi tagħhom tiġi 
preżunta l-konformità mar-rekwiżiti 
essenzjali applikabbli. Iżda ħafna minn 
dawn l-atti leġiżlattivi fihom varjetà kbira 
ta' dispożizzjonijiet dwar oġġezzjonijiet 
għal dawn l-istandards meta dawn tal-aħħar 
ma jkoprux jew ma jkoprux għal kollox, ir-
rekwiżiti applikabbli kollha. 
Dispożizzjonijiet diverġenti li jirriżultaw 
fl-inċertezza għall-operaturi ekonomiċi u l-
korpi għall-istandardizzazzjoni Ewropea 
jinsabu b'mod partikolari fid-Direttiva tal-
Kunsill 89/686/KEE tal-
21 ta' Diċembru 1989 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri rigward l-apparat personali 
protettiv; id-Direttiva tal-
Kunsill 93/15/KEE tal-5 ta' April 1993 
dwar l-armonizzazzjoni tad-
dispożizzjonijiet dwar id-dħul fis-suq u s-
superviżjoni ta' splussivi għall-użu ċivili; 
id-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Marzu 1994 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri li 
jikkonċernaw it-tagħmir u s-sistemi ta' 
protezzjoni maħsuba għall-użu f'atmosferi 
potenzjalment esplussivi; id-Direttiva 
94/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Ġunju 1994 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-
regolamenti u tad-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
għandhom x’jaqsmu mad-dgħajjes illi 
jintużaw għar-rikreazzjoni; id-Direttiva 
95/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta' Ġunju 1995 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-lifts; id-Direttiva 
97/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

(18) Bosta Direttivi li jarmonizzaw il-
kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-
prodotti jispeċifikaw li l-Kummissjoni tista' 
titlob l-adozzjoni mill-korpi għall-
istandardizzazzjoni Ewropea ta' standards 
armonizzati Ewropej li abbażi tagħhom tiġi 
preżunta l-konformità mar-rekwiżiti 
essenzjali applikabbli. Iżda ħafna minn 
dawn l-atti leġiżlattivi fihom varjetà kbira 
ta' dispożizzjonijiet dwar oġġezzjonijiet 
għal dawn l-istandards meta dawn tal-aħħar 
ma jkoprux jew ma jkoprux għal kollox, ir-
rekwiżiti applikabbli kollha. 
Dispożizzjonijiet diverġenti li jirriżultaw 
fl-inċertezza għall-operaturi ekonomiċi u l-
korpi għall-istandardizzazzjoni Ewropea 
jinsabu b'mod partikolari fid-Direttiva tal-
Kunsill 89/686/KEE tal-
21 ta' Diċembru 1989 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri rigward l-apparat personali 
protettiv; id-Direttiva tal-
Kunsill 93/15/KEE tal-5 ta' April 1993 
dwar l-armonizzazzjoni tad-
dispożizzjonijiet dwar id-dħul fis-suq u s-
superviżjoni ta' splussivi għall-użu ċivili; 
id-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Marzu 1994 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri li 
jikkonċernaw it-tagħmir u s-sistemi ta' 
protezzjoni maħsuba għall-użu f'atmosferi 
potenzjalment esplussivi; id-Direttiva 
94/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Ġunju 1994 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-
regolamenti u tad-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
għandhom x’jaqsmu mad-dgħajjes illi 
jintużaw għar-rikreazzjoni; id-Direttiva 
95/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta' Ġunju 1995 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-lifts; id-Direttiva 
97/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
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Kunsill tad-29 ta' Mejju 1997 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ apparat 
ta’ pressjoni; id-Direttiva 2004/22/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 dwar l-istrumenti tal-
kejl; id-Direttiva 2007/23/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Mejju 2007 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' oġġetti pirotekniċi; id-Direttiva 
2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 marbuta 
ma’ reċipjenti sempliċi taħt pressjoni; u d-
Direttiva 2009/23/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar strumenti tal-użin mhux awtomatiċi. 
Għalhekk jeħtieġ li f'dan ir-Regolament 
tkun inkluża l-proċedura uniformi stipulata 
fid-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 
tħassar id-Deċiżjoni 93/465/KEE, u li 
jitħassru d-dispożizzjonijiet relevanti 
f'dawk id-Direttivi.

Kunsill tad-29 ta' Mejju 1997 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ apparat 
ta’ pressjoni; id-Direttiva 2004/22/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 dwar l-istrumenti tal-
kejl; id-Direttiva 2007/23/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Mejju 2007 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' oġġetti pirotekniċi; id-Direttiva 
2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 marbuta 
ma’ reċipjenti sempliċi taħt pressjoni; u d-
Direttiva 2009/23/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar strumenti tal-użin mhux awtomatiċi. 
Għalhekk jeħtieġ li f'dan ir-Regolament 
tkun inkluża l-proċedura uniformi stipulata 
fid-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 
tħassar id-Deċiżjoni 93/465/KEE, u li 
jitħassru d-dispożizzjonijiet relevanti 
f'dawk id-Direttivi, billi barra minn hekk 
jiġi estiż għall-Parlament Ewropew id-
dritt li joġġezzjona għal standard 
armonizzat li ma jkoprix, jew ma jkoprix 
għalkollox, ir-rekwiżiti essenzjali 
applikabbli kollha fil-leġiżlazzjoni 
korrispondenti, meta din tkun ġiet 
adottata skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja.

Or. en

Ara l-kliem użat fil-Paragrafu 25 tar-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-futur tal-
Istandardizzazzjoni Ewropea (A7-0276/2010).

Ġustifikazzjoni

Billi l-Parlament Ewropew jipparteċipa bl-istess kundizzjonijiet mal-Kunsill fil-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, huwa leġittimu li d-dritt ta' oġġezzjoni għal standard armonizzat jiġi 
estiż għall-Parlament Ewropew.
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Emenda 108
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi 
Programm Kwadru għall-Kompetittività u 
l-Innovazzjoni (2007 sa 2013), id-
Deċiżjoni Nru 1926/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi 
programm ta' azzjoni Komunitarja fil-
qasam tal-politika tal-konsumatur (2007-
2013) u r-Regolament (KE) Nru 614/2007 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Mejju 2007 dwar l-Istrument 
Finanzjarju għall-Ambjent (LIFE+) diġà 
joffru l-possibbiltà li jingħata appoġġ 
finanzjarju lill-organizzazzjonijiet Ewropej 
li jirrappreżentaw l-SMEs, il-konsumaturi 
u l-interessi ambjentali fl-
istandardizzazzjoni, fil-waqt li għotjiet 
speċifiċi jingħataw lill-organizzazzjonijiet 
Ewropej li jirrappreżentaw l-interessi 
soċjali fl-istandardizzazzjoni. Il-
finanzjament skont id-Deċiżjoni 
Nru 1639/2006/KE, id-Deċiżjoni 
Nru 1936/2006/KE u r-Regolament (KE) 
Nru 614/2007 se jispiċċa fil-
31 ta' Diċembru 2012. Huwa essenzjali 
għall-iżvilupp tal-istandardizzazzjoni 
Ewropea li l-parteċipazzjoni attiva tal-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
SMEs, il-konsumaturi u l-interessi 
ambjentali u soċjali tkompli tiġi mħeġġa. 
Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom 
għan ta' interess Ewropew ġenerali u, 
minħabba l-mandat speċifiku tagħhom li l-
organizzazzjonijiet nazzjonali bla profitt 
tawhom, jikkostitwixxu netwerk Ewropew 
li jirrappreżenta l-korpi bla profitt attivi fl-
Istati Membri u li jippromwovu l-prinċipji 
u l-politiki konsistenti mal-għanijiet tat-

(28) Id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi 
Programm Kwadru għall-Kompetittività u 
l-Innovazzjoni (2007 sa 2013), id-
Deċiżjoni Nru 1926/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi 
programm ta' azzjoni Komunitarja fil-
qasam tal-politika tal-konsumatur (2007-
2013) u r-Regolament (KE) Nru 614/2007 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Mejju 2007 dwar l-Istrument 
Finanzjarju għall-Ambjent (LIFE+) diġà 
joffru l-possibbiltà li jingħata appoġġ 
finanzjarju lill-organizzazzjonijiet Ewropej 
li jirrappreżentaw l-SMEs, il-konsumaturi 
u l-interessi ambjentali fl-
istandardizzazzjoni, fil-waqt li għotjiet 
speċifiċi jingħataw lill-organizzazzjonijiet 
Ewropej li jirrappreżentaw l-interessi 
soċjali fl-istandardizzazzjoni. Il-
finanzjament skont id-Deċiżjoni 
Nru 1639/2006/KE, id-Deċiżjoni 
Nru 1936/2006/KE u r-Regolament (KE) 
Nru 614/2007 se jispiċċa fil-
31 ta' Diċembru 2012. Huwa essenzjali 
għall-iżvilupp tal-istandardizzazzjoni 
Ewropea li l-parteċipazzjoni attiva tal-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
SMEs, il-ħaddiema, il-konsumaturi u l-
interessi ambjentali u soċjali tkompli tiġi 
mħeġġa. Dawn l-organizzazzjonijiet 
għandhom għan ta' interess Ewropew 
ġenerali u, minħabba l-mandat speċifiku 
tagħhom li l-organizzazzjonijiet nazzjonali 
bla profitt tawhom, jikkostitwixxu netwerk 
Ewropew li jirrappreżenta l-korpi bla 
profitt attivi fl-Istati Membri u li 
jippromwovu l-prinċipji u l-politiki 
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Trattati. Minħabba l-kuntest li joperaw fih 
u l-għanijiet statutorji tagħhom, l-
organizzazzjonijiet Ewropej li 
jirrappreżentaw lill-SMEs, lill-konsumaturi 
u l-interessi ambjentali u soċjali fl-
istandardizzazzjoni Ewropea, għandhom 
rwol permanenti li huwa essenzjali għall-
attivitajiet u l-politiki tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha 
tkun f'pożizzjoni li tagħti għotjiet lil dawk 
il-korpi bla ma tapplika, fil-każ tal-għotjiet 
operattivi, il-prinċipju tat-tnaqqis annwali 
msemmi fl-Artikolu 113(2) tar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002.

konsistenti mal-għanijiet tat-Trattati. 
Minħabba l-kuntest li joperaw fih u l-
għanijiet statutorji tagħhom, l-
organizzazzjonijiet Ewropej li 
jirrappreżentaw lill-SMEs, lill-ħaddiema,
lill-konsumaturi u l-interessi ambjentali u 
soċjali fl-istandardizzazzjoni Ewropea, 
għandhom rwol permanenti li huwa 
essenzjali għall-attivitajiet u l-politiki tal-
Unjoni. Għaldaqstant, il-Kummissjoni 
għandha tkun f'pożizzjoni li tagħti għotjiet 
lil dawk il-korpi bla ma tapplika, fil-każ 
tal-għotjiet operattivi, il-prinċipju tat-
tnaqqis annwali msemmi fl-
Artikolu 113(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002.

Or. en

Emenda 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tintuża għall-implimentazzjoni tad-
deċiżjonijiet fir-rigward tal-oġġezzjonijiet 
għall-istandards armonizzati li l-
Kummissjoni tqis li huma ġustifikati u fejn 
ir-referenzi għall-istandard armonizzat 
ikkonċernat ikunu għadhom ma ġewx 
ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea, billi l-istandard relevanti għadu 
ma wassalx għall-preżunzjoni tal-
konformità mar-rekwiżiti essenzjali 
stipulati fil-leġiżlazzjoni applikabbli tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni.

(36) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tintuża għall-implimentazzjoni tad-
deċiżjonijiet fir-rigward tal-ħidma annwali 
dwar l-istandardizzazzjoni Ewropea u tal-
oġġezzjonijiet għall-istandards armonizzati 
li l-Kummissjoni tqis li huma ġustifikati u 
fejn ir-referenzi għall-istandard armonizzat 
ikkonċernat ikunu għadhom ma ġewx 
ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea, billi l-istandard relevanti għadu 
ma wassalx għall-preżunzjoni tal-
konformità mar-rekwiżiti essenzjali 
stipulati fil-leġiżlazzjoni applikabbli tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni.

Or. en
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Emenda 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-proċedura tal-eżami għandha tintuża 
għall-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet 
fir-rigward tal-oġġezzjonijiet għall-
istandards armonizzati li l-Kummissjoni 
tqis li huma ġustifikati u fejn ir-referenzi 
għall-istandard armonizzat ikkonċernat 
ikunu għadhom ma ġewx ippubblikati f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, billi 
deċiżjoni bħal din ikollha l-konsegwenzi 
fuq il-preżunzjoni tal-konformità mar-
rekwiżiti essenzjali applikabbli.

(37) Il-proċedura tal-eżami għandha tintuża 
għall-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet 
fir-rigward tal-oġġezzjonijiet għall-
istandards armonizzati li l-Kummissjoni 
tqis li huma ġustifikati u fejn ir-referenzi 
għall-istandard armonizzat ikkonċernat 
ikunu għadhom ma ġewx ippubblikati f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, billi 
deċiżjoni bħal din ikollha l-konsegwenzi 
fuq il-preżunzjoni tal-konformità mar-
rekwiżiti essenzjali applikabbli. L-
awtoritajiet nazzjonali għandhom jagħtu 
l-input tagħhom permezz tal-
organizzazzjonijiet nazzjonali ta' 
standardizzazzjoni tagħhom matul il-
proċess ta' standardizzazzjoni, sabiex 
inaqqsu kemm jista' jkun, modifiki dwar 
l-istatus tal-istandards wara l-
pubblikazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
dwar il-kooperazzjoni bejn il-korpi 
Ewropej tal-istandardizzazzjoni, il-korpi 
nazzjonali tal-istandardizzazzjoni u l-
Kummissjoni, it-twaqqif ta' standards 
Ewropej u prodotti tal-istandardizzazzjoni 
Ewropea għal prodotti u servizzi li 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
dwar il-kooperazzjoni bejn il-korpi 
Ewropej tal-istandardizzazzjoni, il-korpi 
nazzjonali tal-istandardizzazzjoni u l-
Kummissjoni, it-twaqqif ta' dawk l-
istandards Ewropej u prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea għal prodotti 
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jappoġġaw il-leġiżlazzjoni u l-politiki ir-
rikonoxximent tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (minn 
hawn 'il quddiem "ICT") u l-finanzjament 
tal-istandardizzazzjoni Ewropea.

u servizzi marbuta ma' oġġetti jew 
kontenut diġitali li jintużaw biex
jappoġġaw il-leġiżlazzjoni u l-politiki ir-
rikonoxximent tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (minn 
hawn 'il quddiem "ICT") u l-finanzjament 
tal-istandardizzazzjoni Ewropea. Is-servizzi 
soċjali u s-servizzi ggarantiti mill-
kwalifiki professjonali kif definiti mid-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, 
m'għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
regolament.

Or. en

Emenda 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
dwar il-kooperazzjoni bejn il-korpi 
Ewropej tal-istandardizzazzjoni, il-korpi 
nazzjonali tal-istandardizzazzjoni u l-
Kummissjoni, it-twaqqif ta' standards 
Ewropej u prodotti tal-istandardizzazzjoni 
Ewropea għal prodotti u servizzi li 
jappoġġaw il-leġiżlazzjoni u l-politiki ir-
rikonoxximent tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (minn 
hawn 'il quddiem "ICT") u l-finanzjament 
tal-istandardizzazzjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
dwar il-kooperazzjoni bejn il-korpi 
Ewropej tal-istandardizzazzjoni, il-korpi 
nazzjonali tal-istandardizzazzjoni u l-
Kummissjoni, it-twaqqif ta' standards 
Ewropej u prodotti tal-istandardizzazzjoni 
Ewropea għal prodotti u servizzi marbuta 
mal-prodotti li jappoġġaw il-leġiżlazzjoni 
u l-politiki ir-rikonoxximent tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (minn hawn 'il quddiem 
"ICT") u l-finanzjament tal-
istandardizzazzjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Attwalment m'hemm kważi l-ebda evidenza soda dwar l-użu ta' standards speċifikament 
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marbuta mas-servizzi u eżempji ta' suċċess huma rari. Għalhekk, hemm dubji serji dwar l-
istandardizzazzjoni tas-servizzi mibdija esternament, meta mqabbla mal-istandardizzazzjoni 
żviluppata mill-gruppi ta' fornituri ta' servizzi inkwistjoni. Skont il-Premessi 7 u 8, l-għan 
ewlieni tal-proposta għal regolament huwa li l-ambitu tal-qafas legali eżistenti jiġi estiż għal 
standards dwar servizzi marbuta mal-prodotti u l-proċessi.

Emenda 113
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jistabbilixxi standards Ewropej u 
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea 
għas-servizzi, dan ir-Regolament ma 
jaffettwax il-liġi dwar ix-xogħol, jiġifieri 
kull dispożizzjoni legali jew kuntrattwali li 
tikkonċerna l-kundizzjonijiet tal-impjieg, 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol, inklużi s-
saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol 
u r-relazzjoni bejn min iħaddem u l-
ħaddiema, li l-Istati Membri japplikaw 
skont il-liġi nazzjonali. Lanqas ma 
jaffettwa d-dritt li jiġu nnegozjati, 
konklużi u infurzati ftehimiet kollettivi u 
li tittieħed azzjoni industrijali skont il-liġi 
u l-prattiki nazzjonali.

Or. en

(Ara l-kliem użat fl-Artikolu 1(6) u (7) tad-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006.)

Emenda 114
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament m'għandux japplika 
għal servizzi tal-kura tas-saħħa pprovduti 
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minn professjonisti tas-saħħa lil pazjenti 
fl-eżerċizzju tal-professjoni tagħhom, 
b'mod partikolari biex jivvalutaw, iżommu 
jew jerġgħu jagħtu lura l-istat ta' saħħa 
tal-pazjenti, meta dawk l-attivitajiet ikunu 
riżervati għal professjoni tas-saħħa 
regolata fl-Istat Membru li fih jingħataw 
is-servizzi, kemm jekk jingħataw permezz 
ta' faċilitajiet tal-kura tas-saħħa kif ukoll 
jekk le, u irrispettivament mill-modi li 
bihom jiġu organizzati u ffinanzjati fil-
livell nazzjonali u minn jekk humiex 
pubbliċi jew privati.

Or. en

Emenda 115
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament m'għandux japplika 
għal servizzi fil-qasam tal-ġestjoni tas-
saħħa, li jingħataw lil pazjenti minn 
persuni li huma impjegati fis-settur 
mediku meta jeżerċitaw il-professjoni 
tagħhom, partikolarment biex itejbu, 
iżommu jew jaċċessaw kundizzjoni 
medika ta' pazjent, meta dawn is-servizzi 
jkunu qed jitwettqu minn professjonisti ta' 
settur tas-saħħa regolat fl-Istat Membru li 
fih jingħataw is-servizzi, mingħajr ma 
jitqies l-apparat mediku u mingħajr ma 
jitqiesu l-mezzi organizzattivi jew 
finanzjarji fil-livell nazzjonali u 
irrispettivament min-natura  pubblika jew 
privata tagħhom.

Or. en
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Emenda 116
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizzi mhux materjali u/je kreattivi 
mogħtija mill-professjonijiet liberali 
għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tar-
Regolament. Ġeneralment, in-negozju tal-
professjonijiet liberali huwa l-għoti 
personali, awtonomu u sostanzjalment 
indipendenti – abbażi ta' kwalifiki 
professjonali speċifiċi jew abbiltà 
kunċettwali – ta' servizzi ta' livell ogħla, 
fl-interess tal-klijenti u fl-interess 
ġenerali. Madankollu, l-
istandardizzazzjoni fir-rigward tal-kwalità 
tal-proċessi, tibqa' possibbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tal-għoti ta' servizzi mhux materjali u/jew kreattivi minn membri tal-professjonijiet 
liberali mhuwiex soġġett għall-istandardizzazzjoni. Kull servizz mogħti minn membru 
indipendenti tal-professjonijiet liberali huwa soluzzjoni individwali mfassla għal pazjent 
speċifiku jew għal klijent jew konsumatur fil-qasam legali jew f'dak tal-kostruzzjoni. L-
istandardizzazzjoni volontarja fl-għoti ta' servizzi mill-professjonijiet liberali mhijiex 
possibbli, ħlief fir-rigward tal-kuntest tal-forniment ta' servizzi jew tal-kundizzjonijiet 
ġenerali (eż. b'rabta maż-żamma tar-rekords).

Emenda 117
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qasam tal-applikazzjoni tad-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Settembru 2005 dwar ir-
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rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali1, 
l-istandardizzazzjoni għandha tkun 
permissibbli biss fuq bażi sussidjarja.
_______________
1 ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar 
ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali għandha l-għan li tiżgura li l-kwalifiki 
(professjonali) fl-Unjoni huma ta' kwalità għolja u għalhekk tistabbilixxi ġabra definittiva ta' 
regoli għall-iżvilupp ulterjuri tal-proċeduri ta' rikonoxximent reċiproku li għandhom 
jingħataw prijorità fir-rigward tal-validità.

Emenda 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘standard’ tfisser speċifikazzjoni 
teknika għal applikazzjoni ripetuta jew 
kontinwa, li l-konformità magħha mhijiex 
obbligatorja u li hija waħda minn dawn li 
ġejjin:

(1) ‘standard’ tfisser speċifikazzjoni 
teknika għal applikazzjoni ripetuta jew 
kontinwa, li l-abbozz tagħha jkun ġiet 
soġġett għall-iskrutinju pubbliku, li l-
konformità magħha mhijiex obbligatorja u 
li hija waħda minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘standard’ tfisser speċifikazzjoni 
teknika għal applikazzjoni ripetuta jew 

(1) ‘standard’ tfisser speċifikazzjoni 
teknika stabbilita b'kunsens u approvata 
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kontinwa, li l-konformità magħha mhijiex 
obbligatorja u li hija waħda minn dawn li 
ġejjin:

minn organizzazzjoni ta' 
standardizzazzjoni rikonoxxuta għal użu 
ripetut jew kontinwu, li l-konformità 
magħha mhijiex obbligatorja u li hija 
waħda minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘standard’ tfisser speċifikazzjoni 
teknika għal applikazzjoni ripetuta jew 
kontinwa, li l-konformità magħha mhijiex 
obbligatorja u li hija waħda minn dawn li 
ġejjin:

(1) ‘standard’ tfisser speċifikazzjoni 
teknika stabbilita b'kunsens u approvata 
minn organizzazzjoni rikonoxxuta għal 
użu ripetut jew kontinwu, li l-konformità 
magħha mhijiex obbligatorja u li hija 
waħda minn dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsens u l-approvazzjoni minn organizzazzjonijiet rikonoxxuti jiżguraw li l-istandards 
ikunu konsistenti.

Emenda 121
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘standard’ tfisser speċifikazzjoni 
teknika għal applikazzjoni ripetuta jew 
kontinwa, li l-konformità magħha mhijiex 
obbligatorja u li hija waħda minn dawn li 
ġejjin:

(1) ‘standard’ tfisser speċifikazzjoni 
teknika stabbilita u approvata minn 
organizzazzjoni rikonoxxuta, u konformi 
mal-prinċipji stabbiliti mid-WTO fil-
kuntest tal-Ostakli Tekniċi għall-Ftehim 
dwar il-Kummerċ, għal applikazzjoni 
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ripetuta jew kontinwa, li l-konformità 
magħha mhijiex obbligatorja u li hija 
waħda minn dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar viżjoni strateġika għal standards Ewropej 
(COM(2011)0311 finali), tirreferi għall-Ostakli Tekniċi tad-WTO għall-Ftehim dwar il-
Kummerċ bħala bażi li ntlaħaq ftehim internazzjonali dwarha għall-prinċipji ewlenin tal-
istandardizzazzjoni. Fil-kuntest ta' dan ir-regolament u b'konformità mal-isforzi tal-UE għall-
promozzjoni ta' standards ta' kooperazzjoni internazzjonali, għandha ssir referenza għal 
kriterji tad-WTO rikonoxxuti internazzjonalment u m'għandha ssir enfasi fuq l-ebda prinċipju 
ta' standardizzazzjoni wieħed.

Emenda 122
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘standard’ tfisser speċifikazzjoni 
teknika għal applikazzjoni ripetuta jew 
kontinwa, li l-konformità magħha mhijiex 
obbligatorja u li hija waħda minn dawn li 
ġejjin:

(1) ‘standard’ tfisser speċifikazzjoni 
teknika għal applikazzjoni ripetuta jew 
kontinwa, li l-konformità magħha mhijiex 
obbligatorja, sakemm ma ssirx referenza 
għaliha fir-regolamenti Ewropej, u li hija 
waħda minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘standard internazzjonali’ tfisser 
standard adottat minn korp internazzjonali 
tal-istandardizzazzjoni;

(a) ‘standard internazzjonali’ tfisser 
standard adottat minn organizzazzjoni
internazzjonali tal-istandardizzazzjoni, u li 
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tkun disponibbli għall-pubbliku;

Or. en

Emenda 124
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘standard internazzjonali’ tfisser 
standard adottat minn korp internazzjonali 
tal-istandardizzazzjoni;

(a) ‘standard internazzjonali’ tfisser 
standard adottat minn korp internazzjonali 
tal-istandardizzazzjoni, u li jkun 
disponibbli għall-pubbliku;

Or. en

Emenda 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘standard Ewropew’ tfisser standard 
adottat minn wieħed mill-korpi Ewropej 
tal-istandardizzazzjoni;

(b) ‘standard Ewropew’ tfisser standard 
adottat minn wieħed mill-korpi Ewropej 
tal-istandardizzazzjoni, li tiġi trasposta 
awtomatikament bħala standard 
nazzjonali fl-Istati Membri bl-irtirar ta' 
standards nazzjonali konfliġġenti li matul 
l-abbozzar tagħhom japplika moratorju 
fil-livell nazzjonali;

Or. en

Emenda 126
Edvard Kožušník
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘standard Ewropew’ tfisser standard 
adottat minn wieħed mill-korpi Ewropej 
tal-istandardizzazzjoni;

(b) ‘standard Ewropew’ tfisser standard 
adottat minn waħda mill-
Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni bl-obbligu li jiġi 
implimentat bħala standard nazzjonali 
identiku u li jiġu rtirati standards 
nazzjonali konfliġġenti;

Or. en

Emenda 127
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘standard Ewropew’ tfisser standard 
adottat minn wieħed mill-korpi Ewropej 
tal-istandardizzazzjoni;

(b) ‘standard Ewropew’ tfisser standard 
adottat minn wieħed mill-korpi Ewropej 
tal-istandardizzazzjoni li għandu jiġi 
implimentat permezz tal-pubblikazzjoni 
tiegħu bħala standard nazzjonali identiku 
u li jobbliga lill-Membri tal-korpi Ewropej 
tal-istandardizzazzjoni jirtiraw xi 
standards nazzjonali eżistenti u 
konfliġġenti;

Or. en

Emenda 128
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ‘standard armonizzat’ tfisser standard (c) ‘standard armonizzat’ tfisser standard 
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Ewropew adottat fuq il-bażi ta' talba mill-
Kummissjoni għall-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni;

Ewropew adottat fuq il-bażi ta' talba mill-
Kummissjoni għall-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni. Għandu jiġi abbozzat 
skont regoli tal-ESO, li jimplika li 
konsulent tal-ESO jikkonferma li r-
rekwiżiti essenzjali fid-direttiva 
korrispondenti ġew issodisfati, u barra 
minn hekk, fil-każ tas-settur ferrovjarju, 
id-dispożizzjonijiet fl-Ispeċifikazzjonijiet 
Tekniċi ta' Interoperabilità (TSIs) ad hoc;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-informazzjoni tipikament ipprovduta mid-DĠ MOVE u d-DĠ ENTR (il-Linji gwida 
HS TSI3 tal-2013 miktubin mil-KE), standard armonizzat għandu jiġi adottat wara talba mill-
Kummissjoni. Għandu jiġi abbozzat skont ir-regoli tal-ESO. Konsulent tal-ESO jikkonferma li 
r-rekwiżiti essenzjali fid-direttiva korrispondenti jkunu ġew issodisfati, u barra minn hekk, fil-
każ tas-settur ferrovjarju, id-dispożizzjonijiet fit-TSIs ad hoc.

Emenda 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ‘standard internazzjonali’ tfisser 
standard adottat minn korp nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni;

(d) ‘standard nazzjonali’ tfisser standard 
adottat minn korp nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni, u li jkun disponibbli 
għall-pubbliku;

Or. en

Emenda 130
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ‘standard internazzjonali’ tfisser 
standard adottat minn korp nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni;

(d) ‘standard nazzjonali’ tfisser standard 
adottat minn korp nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni, u li jkun disponibbli 
għall-pubbliku;

Or. en

Emenda 131
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) ‘Prodott tal-istandardizzazzjoni 
Ewropea’ tfisser kwalunkwe 
speċifikazzjoni teknika oħra li mhix 
standard Ewropew, adottata minn korp
Ewropew tal-istandardizzazzjoni għall-
applikazzjoni ripetuta u kontinwa u li l-
konformità magħha mhijiex obbligatorja;

(2) ‘Prodott tal-istandardizzazzjoni 
Ewropea’ tfisser kwalunkwe 
speċifikazzjoni teknika oħra li mhix 
standard Ewropew, adottata minn 
organizzazzjoni Ewropea tal-
istandardizzazzjoni għall-applikazzjoni 
ripetuta u kontinwa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-istandards huma volontarji b'mod inerenti.

Emenda 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-karatteristiċi meħtieġa minn prodott, 
inkluż il-livelli tal-kwalità, il-prestazzjoni, 
l-interoperabbiltà, is-sikurezza jew id-
dimensjonijiet, inklużi r-rekwiżiti 

(a) il-karatteristiċi meħtieġa minn prodott, 
inkluż il-livelli tal-kwalità, il-prestazzjoni, 
l-interoperabbiltà, il-protezzjoni 
ambjentali, is-saħħa, is-sikurezza jew id-
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applikabbli għall-prodott fir-rigward tal-
isem li jinbiegħ bih, it-terminoloġija, is-
simboli, l-ittestjar u l-metodi tal-ittestjar, l-
imballaġġ, l-immarkar u l-ittikkettjar u l-
proċeduri tal-evalwazzjoni tal-konformità;

dimensjonijiet, inklużi r-rekwiżiti 
applikabbli għall-prodott fir-rigward tal-
isem li jinbiegħ bih, it-terminoloġija, is-
simboli, l-ittestjar u l-metodi tal-ittestjar, l-
imballaġġ, l-immarkar u l-ittikkettjar u l-
proċeduri tal-evalwazzjoni tal-konformità;

Or. en

Emenda 133
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-karatteristiċi meħtieġa minn prodott, 
inkluż il-livelli tal-kwalità, il-prestazzjoni, 
l-interoperabbiltà, is-sikurezza jew id-
dimensjonijiet, inklużi r-rekwiżiti 
applikabbli għall-prodott fir-rigward tal-
isem li jinbiegħ bih, it-terminoloġija, is-
simboli, l-ittestjar u l-metodi tal-ittestjar, l-
imballaġġ, l-immarkar u l-ittikkettjar u l-
proċeduri tal-evalwazzjoni tal-konformità;

(a) il-karatteristiċi meħtieġa minn prodott, 
inkluż il-livelli tal-kwalità, il-prestazzjoni, 
l-interoperabbiltà, il-protezzjoni 
ambjentali, is-saħħa, is-sikurezza jew id-
dimensjonijiet, inklużi r-rekwiżiti 
applikabbli għall-prodott fir-rigward tal-
isem li jinbiegħ bih, it-terminoloġija, is-
simboli, l-ittestjar u l-metodi tal-ittestjar, l-
imballaġġ, l-immarkar u l-ittikkettjar u l-
proċeduri tal-evalwazzjoni tal-konformità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li s-sikurezza, l-affidabbiltà u l-kompatibbiltà teknika huma koperti b'din il-proposta 
leġiżlattiva, la s-saħħa u lanqas il-protezzjoni ambjentali m'huma koperti, u għalhekk jeħtieġ 
li jiġu miżjuda.

Emenda 134
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-karatteristiċi rikjesti minn servizz 
inkluż il-livelli tal-kwalità, ir-rendiment, l-
interoperabbiltà, is-sikurezza, inklużi r-
rekwiżiti applikabbli fuq il-fornitur fir-
rigward tal-informazzjoni li għandha 
tingħata lir-riċevitur, kif imsemmi fl-
Artikolu 22(1) sa (3) tad-
Direttiva 2006/123/KE;

(c) il-karatteristiċi rikjesti minn servizz 
inkluż il-livelli tal-kwalità, ir-rendiment, l-
interoperabbiltà, il-protezzjoni tal-ambjent 
u s-saħħa pubblika, is-sikurezza, inklużi r-
rekwiżiti applikabbli fuq il-fornitur fir-
rigward tal-informazzjoni li għandha 
tingħata lir-riċevitur, kif imsemmi fl-
Artikolu 22(1) sa (3) tad-
Direttiva 2006/123/KE;

Or. fr

Emenda 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) ‘servizz’ tfisser kull attività ekonomika 
ta' impjieg awtonomu normalment 
ipprovdut b’rimunerazzjoni, kif imsemmi 
fl-Artikolu 57 tat-Trattat;

(6) ‘servizz’ tfisser kull attività ekonomika 
ta' impjieg awtonomu marbut mal-oġġetti 
jew il-kontenut diġitali, bħall-
installazzjoni, il-manutenzjoni, it-tiswija 
jew kull tip ta' pproċessar ieħor,
normalment ipprovdut b’rimunerazzjoni, 
kif imsemmi fl-Artikolu 57 tat-Trattat;

Or. en

Emenda 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. ‘servizz’ tfisser kull attività ekonomika 
ta' impjieg awtonomu normalment 
ipprovdut b’rimunerazzjoni, kif imsemmi 

6. ‘servizz relatat mal-prodotti’ tfisser kull 
servizz relatat mal-oġġetti jew il-kontenut 
diġitali, bħall-assemblaġġ, l-
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fl-Artikolu 57 tat-Trattat; installazzjoni,il-manutenzjoni, it-tiswija 
jew kull tip ta' pproċessar ieħor, mogħti 
mill-bejjiegħ tal-oġġetti jew mill-fornitur 
tal-kontenut diġitali skont il-kuntratt tal-
bejgħ, il-kuntratt għall-forniment ta' 
kontenut diġitali jew kuntratt relatat 
separat li ġie konkluż fl-istess ħin tal-
kuntratt tal-bejgħ jew tal-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali, bl-
eċċezzjoni, madankollu, ta':
(i) servizzi ta' trasport;
(ii) servizzi ta' taħriġ, servizzi ta' appoġġ 
tat-telekomunikazzjonijiet; u
(iii) servizzi finanzjarji;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont il-Premessi 7 u 8, l-għan ewlieni tal-proposta għal regolament huwa li l-ambitu tal-
qafas legali eżistenti jiġi estiż għal standards dwar servizzi marbuta mal-prodotti u l-proċessi.
Dan għandu jiġi rifless fl-Artikolu 2. L-emenda proposta hija meħuda mill-proposta għal 
regolament tal-Kummissjoni dwar Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ (COM(2011)635).

Emenda 137
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) ‘servizz’ tfisser kull attività ekonomika 
ta' impjieg awtonomu normalment 
ipprovdut b’rimunerazzjoni, kif imsemmi 
fl-Artikolu 57 tat-Trattat;

(6) ‘servizz’ tfisser kull attività ekonomika 
ta' impjieg awtonomu normalment 
ipprovdut b’rimunerazzjoni, kif imsemmi 
fl-Artikolu 57 tat-Trattat u fid-
Direttiva 2006/123/KE1, b'mod partikolari 
fil-Premessa 22 u fl-Artikolu 2(f);
__________________
1 ĠU L, 27.12.2006. 

Or. en
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Emenda 138
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "Korp għall-istandardizzazzjoni 
internazzjonali" tfisser l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni 
(ISO), il-Kummissjoni Elettroteknika 
Internazzjonali (IEC) u l-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
(ITU);

(8) "Korp għall-istandardizzazzjoni 
internazzjonali" tfisser l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni 
(ISO), il-Kummissjoni Elettroteknika 
Internazzjonali (IEC), l-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
(ITU) u l-Unjoni Internazzjonali tal-
Ferroviji (UIC);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-UIC hija l-organizzazzjoni li għandha l-ħiliet tekniċi biex twettaq dan ix-xogħol sew fil-
qasam tal-istandardizzazzjoni tal-ferroviji billi għamlet dan ix-xogħol għal 90 sena u billi 
pproduċiet aktar minn 500 fuljett dwar l-istandardizzazzjoni li l-biċċa l-kbira tagħhom qed 
jintużaw attwalment mis-settur ferrovjarju Ewropew. Barra minn hekk, l-IUC għandha l-
ogħla livell estensiv u kondiviż ta' rappreżentanza tas-settur ferrovjarju fl-Ewropa. Għandha 
kuntatti ma' kumpaniji ferrovjarji u korpi tal-istandardizzazzjoni oħra f'għadd ta' pajjiżi terzi.

Emenda 139
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) 'Kunsens' tfisser ftehim ġenerali, li 
huwa kkaratterizzat mill-assenza ta’ 
oppożizzjoni sostnuta għal kwistjonijiet 
sostanzjali minn kwalunkwe parti 
importanti tal-interessi / partijiet 
interessati kkonċernati u bi proċess li 
jinvolvi l-kunsiderazzjoni tal-fehmiet 
kollha tal-partijiet ikkonċernati u r-
rikonċiljazzjoni ta' xi argumenti 
kunfliġġenti.
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Or. en

Emenda 140
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-inqas darba fis-sena, kull korp 
Ewropew u nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandu jistabbilixxi l-
programm ta' ħidma tiegħu. Dak il-
programm ta' ħidma għandu jkun fih 
informazzjoni dwar l-istandards u l-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea li 
biħsiebu jħejji jew jemenda, li qed iħejji 
jew jemenda u li adotta fil-perjodu 
preċedenti, sakemm dawn ma jkunux 
traspożizzjonijiet identiċi jew ekwivalenti 
ta' standards internazzjonali jew Ewropej.

1. Mill-inqas darba fis-sena, kull korp 
Ewropew u nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandu jistabbilixxi l-
programm ta' ħidma tiegħu. Dak il-
programm ta' ħidma għandu jkun fih 
informazzjoni dwar l-istandards u l-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea li
biħsiebu jħejji jew jemenda, li qed iħejji 
jew jemenda u li adotta fil-perjodu 
preċedenti, sakemm dawn ma jkunux 
traspożizzjonijiet identiċi jew ekwivalenti 
ta' standards internazzjonali jew Ewropej.
Wara l-pubblikazzjoni ta' standard 
Ewropew ġdid, l-istandards nazzjonali 
kunfliġġenti kollha għandhom jiġu rtirati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi żgurata l-koerenza tas-sistema Ewropea u li jiġu evitati standards 
nazzjonali meta jsir standard Ewropew komuni.

Emenda 141
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mhux iktar tard mill-waqt tal-
pubblikazzjoni tal-programm ta' ħidma 
tiegħu, kull korp Ewropew jew nazzjonali 
tal-istandardizzazzjoni għandu jinnotifika 

4. Mhux iktar tard minn xahrejn qabel il-
pubblikazzjoni tal-programm ta' ħidma 
tiegħu, kull korp Ewropew jew nazzjonali 
tal-istandardizzazzjoni għandu jinnotifika 
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l-eżistenza tal-programm lill-korpi 
Ewropew jew nazzjonali l-oħra tal-
istandardizzazzjoni u lill-Kummissjoni.

l-eżistenza tal-programm lill-korpi 
Ewropew jew nazzjonali l-oħra tal-
istandardizzazzjoni u lill-Kummissjoni, li 
għandhom jibagħtu l-kummenti tagħhom 
mhux aktar tard minn xahar wara tali 
komunikazzjoni.

Or. fr

Emenda 142
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull korp Ewropew jew nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandu jibgħat kull 
abbozz ta' standards nazzjonali, standards 
Ewropej u prodott Ewropew tal-
istandardizzazzjoni lill-korpi Ewropej jew 
nazzjonali l-oħra tal-istandardizzazzjoni u 
lill-Kummissjoni, fuq talba tagħhom.

1. Kull korp Ewropew jew nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandu jibgħat, tal-
anqas f'forma elettronika, kull abbozz ta' 
standards nazzjonali, standards Ewropej u 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
lill-korpi Ewropej jew nazzjonali l-oħra tal-
istandardizzazzjoni u lill-Kummissjoni, fuq 
talba tagħhom.

Or. en

Emenda 143
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull korp Ewropew jew nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandu jibgħat kull 
abbozz ta' standards nazzjonali, standards 
Ewropej u prodott Ewropew tal-
istandardizzazzjoni lill-korpi Ewropej jew 
nazzjonali l-oħra tal-istandardizzazzjoni u 
lill-Kummissjoni, fuq talba tagħhom.

1. Kull korp Ewropew jew nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandu jibgħat 
sistematikament kull abbozz ta' standards 
nazzjonali, standards Ewropej u prodott 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni lill-korpi 
Ewropej jew nazzjonali l-oħra tal-
istandardizzazzjoni u lill-Kummissjoni.
Kull abbozz ta' standard nazzjonali 
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għandu jintbagħat bl-Ingliż minbarra l-
lingwa uffiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mittenza awtomatika tal-prodotti tal-istandardizzazzjoni kollha lill-korpi nazzjonali u 
Ewropej kollha tal-istandardizzazzjoni u lill-Kummissjoni tiżgura rekord komplet tal-
attivitajiet ta' standardizzazjzoni tal-Istati Membri kollha. Biex ikun hemm fehim usa' tad-
dokumenti, għandhom jiġu pprovduti mhux biss bil-lingwa uffiċjali iżda anke bl-Ingliż.

Emenda 144
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull korp Ewropew jew nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandu jibgħat kull 
abbozz ta' standards nazzjonali, standards 
Ewropej u prodott Ewropew tal-
istandardizzazzjoni lill-korpi Ewropej jew 
nazzjonali l-oħra tal-istandardizzazzjoni u 
lill-Kummissjoni, fuq talba tagħhom.

1. Kull korp Ewropew jew nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandu jibgħat 
sistematikament kull abbozz ta' standards 
nazzjonali, standards Ewropej u prodott 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni lill-korpi 
Ewropej jew nazzjonali l-oħra tal-
istandardizzazzjoni u lill-Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 145
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull korp Ewropew jew nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandu minnufih
iwieġeb u jqis kull kumment li jasallu 
mingħand korpi Ewropej jew nazzjonali 
oħra tal-istandardizzazzjoni u mill-
Kummissjoni dwar kull tali abbozz.

2. Kull korp Ewropew jew nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandu fi żmien 30 
jum iwieġeb u jqis kull kumment li jasallu 
mingħand korpi Ewropej jew nazzjonali 
oħra tal-istandardizzazzjoni u mill-
Kummissjoni dwar kull tali abbozz.
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Or. pt

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'minnufih' huwa suġġettiv wisq. Tletin jum huma perjodu raġonevoli u possibbli li 
jagħti oġġettività lill-proċess ta' konsultazzjoni.

Emenda 146
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull korp Ewropew jew nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandu minnufih 
iwieġeb u jqis kull kumment li jasallu 
mingħand korpi Ewropej jew nazzjonali 
oħra tal-istandardizzazzjoni u mill-
Kummissjoni dwar kull tali abbozz.

2. Kull korp Ewropew jew nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandu minnufih 
iwieġeb u jqis kull kumment li jasallu 
mingħand korpi Ewropej jew nazzjonali 
oħra tal-istandardizzazzjoni u mill-
Kummissjoni dwar kull tali abbozz. It-
tweġiba minn korp nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni għandha tingħata 
f'perjodu massimu ta' tliet xhur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni għandhom jingħataw perjodu ta' żmien raġonevoli 
biex iwieġbu għal kummenti li jirċievu minn kwalunkwe korp nazzjonali u Ewropew ieħor tal-
istandardizzazzjoni u mill-Kummissjoni dwar abbozz. Tliet xhur huma perjodu raġonevoli.

Emenda 147
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-pubblikazzjoni tal-abbozzi tal-
istandards b'tali mod li l-partijiet stabbiliti 
fi Stati Membri oħra jkollhom l-

(a) l-iżgurar tal-aċċess għall-
pubblikazzjoni tal-abbozzi tal-istandards 
nazzjonali b'tali mod li l-partijiet rilevanti 
kollha, b'mod partikolari dawk stabbiliti fi 
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opportunità jibagħtu l-kummenti tagħhom; Stati Membri oħra jkollhom l-opportunità 
jibagħtu l-kummenti tagħhom;

Or. en

Emenda 148
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-evitar ta' kull att ta' rikonoxximet, 
approvazzjoni jew użu b'referenza għal 
standard nazzjonali adottat bi ksur tal-
Artikoli 3 jew 4 ta' dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 149
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Waqt it-tħejjija ta' standard Ewropew 
jew wara li jkun approvat, l-
Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni m'għandhomx jieħdu 
xi azzjoni li tista' tippreġudika l-
armonizzazzjoni intiża u, b'mod 
partikolari, m'għandhomx jippubblikaw 
fil-qasam involut, standard nazzjonali 
ġdid jew rivedut li mhuwiex kompletament 
konformi ma' kwalunkwe standard 
Ewropew eżistenti. Wara l-pubblikazzjoni 
ta' standard Ewropew ġdid, l-istandards 
nazzjonali kunfliġġenti kollha għandhom 
jiġu rtirati.

Or. en
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Emenda 150
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Waqt it-tħejjija ta' standard Ewropew 
jew wara li jkun approvat, l-
Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni m'għandhomx jieħdu 
xi azzjoni li tista' tippreġudika l-
armonizzazzjoni intiża u, b'mod 
partikolari, m'għandhomx jippubblikaw 
fil-qasam involut, standard nazzjonali 
ġdid jew rivedut li mhuwiex kompletament 
konformi ma' kwalunkwe standard 
Ewropew eżistenti. Wara l-pubblikazzjoni 
ta' standard Ewropew ġdid, l-istandards 
kunfliġġenti kollha għandhom jiġu rtirati.

Or. en

Emenda 151
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa
tal-intrapriżi żgħar u medji (minn hawn 'il 
quddiem 'SMEs'), tal-organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi u partijiet interessati 
ambjentali u soċjali, partikolarment 
permezz tal-organizzazzjonijiet imsemmija 
fl-Anness III, fil-livell tal-iżvilupp tal-
politika u mill-inqas fl-istadji li ġejjin tal-
iżvilupp tal-istandards Ewropej jew il-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea:

1. L-Organizzazzjonijiet Nazzjonali u
Ewropej tal-Istandardizzazzjoni għandhom 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-
parteċipazzjoni effettiva fl-attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni tagħhom tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, inklużi l-
awtoritajiet pubbliċi, l-impriżi żgħar u 
medji (minn hawn 'il quddiem 'SMEs'), il-
konsumaturi, inklużi persuni 
b'diżabbiltajiet, il-ħaddiema, l-
ambjentalisti u partijiet interessati soċjetali 
oħra. L-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
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Istandardizzazzjoni għandhom, 
partikolarment, jippromwovu u jiffaċilitaw 
il-parteċipazzjoni effettiva tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Anness III, fil-livell tal-iżvilupp tal-politika 
u mill-inqas fl-istadji li ġejjin tal-iżvilupp 
tal-istandards Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-Paragrafu 31 tar-Riżoluzzjoni tal-Parlament tal-21 ta' Ottubru 2010 
dwar il-futur tal-istandardizzazzjoni Ewropea. Billi s-Sistema Ewropea ta' Standardizzazzjoni 
hija bbażata fuq il-prinċipju tad-delega nazzjonali, b'mod partikolari fis-CEN/CENELEC, il-
parteċipazzjoni effettiva tal-partijiet interessati rilevanti kollha għandha tiġi promossa kemm 
fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak Ewropew. Il-parteċipazzjoni fil-livell nazzjonali hija 
partikolarment rilevanti għall-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali.

Emenda 152
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa
tal-intrapriżi żgħar u medji (minn hawn 'il 
quddiem 'SMEs'), tal-organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi u partijiet interessati 
ambjentali u soċjali, partikolarment 
permezz tal-organizzazzjonijiet imsemmija 
fl-Anness III, fil-livell tal-iżvilupp tal-
politika u mill-inqas fl-istadji li ġejjin tal-
iżvilupp tal-istandards Ewropej jew il-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea:

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza 
effettiva tal-intrapriżi żgħar u medji (minn 
hawn 'il quddiem 'SMEs'), tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
partijiet interessati ambjentali u soċjali, 
partikolarment permezz tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Anness III, fil-livell tal-iżvilupp tal-politika 
u mill-inqas fl-istadji li ġejjin tal-iżvilupp 
tal-istandards Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea:

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun żgurat li l-SMEs ikollhom aċċess għall-istandards u jkunu involuti 
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attivament fil-proċess ta' standardizzazzjoni mill-bidu nett.

Emenda 153
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa 
tal-intrapriżi żgħar u medji (minn hawn 'il 
quddiem 'SMEs'), tal-organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi u partijiet interessati 
ambjentali u soċjali, partikolarment 
permezz tal-organizzazzjonijiet imsemmija 
fl-Anness III, fil-livell tal-iżvilupp tal-
politika u mill-inqas fl-istadji li ġejjin tal-
iżvilupp tal-istandards Ewropej jew il-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea:

1. Il-korpi nazzjonali u Ewropej tal-
istandardizzazzjoni għandhom jiżguraw 
rappreżentanza xierqa tal-intrapriżi żgħar u 
medji (minn hawn 'il quddiem 'SMEs'), tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
partijiet interessati ambjentali u soċjali, 
partikolarment permezz tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Anness III, fil-livell tal-iżvilupp tal-politika 
u mill-inqas fl-istadji li ġejjin tal-iżvilupp 
tal-istandards Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-ippjanar tal-istandardizzazzjoni jibqa' viċin is-suq u jkun żgurat li jkun applikabbli 
fil-prattika, id-djalogu mfassal biex jinvolvi lill-SMEs u lir-rappreżentanti tagħhom aktar 
mill-qrib fil-proċeduri ta' standardizzazzjoni għandu jkun strutturat b'tali mod li jħalli 
miftuħa l-possibbiltà ta' parteċipazzjoni diretta fil-livell nazzjonali mingħajr filtrazzjoni 
internazzjonali. Fl-interess, inter alia, tad-djalogu strutturat, arranġamenti eżistenti għall-
involviment tal-SMEs permezz tal-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni m'għandhomx jiġu 
pperikolati.

Emenda 154
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa 

1. L-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni għandhom iħeġġu u 
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tal-intrapriżi żgħar u medji (minn hawn 'il 
quddiem 'SMEs'), tal-organizzazzjonijiet
tal-konsumaturi u partijiet interessati 
ambjentali u soċjali, partikolarment 
permezz tal-organizzazzjonijiet imsemmija 
fl-Anness III, fil-livell tal-iżvilupp tal-
politika u mill-inqas fl-istadji li ġejjin tal-
iżvilupp tal-istandards Ewropej jew il-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea:

jiffaċilitaw rappreżentanza u 
parteċipazzjoni xierqa tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, inklużi l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, l-
impriżi żgħar u medji (minn hawn 'il 
quddiem 'SMEs'), il-ħaddiema u l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
partijiet interessati ambjentali u soċjali fl-
attivitajiet ta' standardizzazzjoni tagħhom. 
Għandhom, partikolarment, jagħmlu dan 
permezz tal-organizzazzjonijiet imsemmija 
fl-Anness III, fil-livell tal-iżvilupp tal-
politika u mill-inqas fl-istadji li ġejjin tal-
iżvilupp tal-istandards Ewropej jew il-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea:

Or. en

Emenda 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa 
tal-intrapriżi żgħar u medji (minn hawn 'il 
quddiem 'SMEs'), tal-organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi u partijiet interessati 
ambjentali u soċjali, partikolarment 
permezz tal-organizzazzjonijiet imsemmija 
fl-Anness III, fil-livell tal-iżvilupp tal-
politika u mill-inqas fl-istadji li ġejjin tal-
iżvilupp tal-istandards Ewropej jew il-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea:

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza u 
parteċipazzjoni xierqa tal-intrapriżi żgħar u 
medji (minn hawn 'il quddiem 'SMEs'), tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
partijiet interessati u rappreżentanti
ambjentali u soċjali ta' min iħaddem u tal-
impjegati (minn hawn 'il quddiem 'sħab 
soċjali'), partikolarment permezz tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Anness III, fil-livell tal-iżvilupp tal-politika 
u mill-inqas fl-istadji li ġejjin tal-iżvilupp 
tal-istandards Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea:

Or. en
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Emenda 156
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa 
tal-intrapriżi żgħar u medji (minn hawn 'il 
quddiem 'SMEs'), tal-organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi u partijiet interessati
ambjentali u soċjali, partikolarment 
permezz tal-organizzazzjonijiet imsemmija 
fl-Anness III, fil-livell tal-iżvilupp tal-
politika u mill-inqas fl-istadji li ġejjin tal-
iżvilupp tal-istandards Ewropej jew il-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea:

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiffaċilitaw rappreżentanza 
xierqa tal-intrapriżi żgħar u medji (minn 
hawn 'il quddiem 'SMEs'), tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
partijiet interessati ambjentali u soċjali, 
partikolarment permezz tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Anness III, fil-livell tal-iżvilupp tal-politika 
u mill-inqas fl-istadji li ġejjin tal-iżvilupp 
tal-istandards Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea:

Or. en

Emenda 157
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa 
tal-intrapriżi żgħar u medji (minn hawn 'il 
quddiem 'SMEs'), tal-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi u partijiet interessati ambjentali 
u soċjali, partikolarment permezz tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-Anness III, 
fil-livell tal-iżvilupp tal-politika u mill-inqas 
fl-istadji li ġejjin tal-iżvilupp tal-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea:

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza u 
parteċipazzjoni xierqa tal-intrapriżi żgħar u 
medji (minn hawn 'il quddiem 'SMEs'), tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
partijiet interessati ambjentali u soċjali, 
partikolarment permezz tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-Anness III, 
fil-livell tal-iżvilupp tal-politika u mill-inqas 
fl-istadji li ġejjin tal-iżvilupp tal-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea:

Or. fr
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Emenda 158
Morten Løkkegaard, Silvana Koch-Mehrin, Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa
tal-intrapriżi żgħar u medji (minn hawn 'il 
quddiem 'SMEs'), tal-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi u partijiet interessati ambjentali 
u soċjali, partikolarment permezz tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-Anness III, 
fil-livell tal-iżvilupp tal-politika u mill-inqas 
fl-istadji li ġejjin tal-iżvilupp tal-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea:

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw konsultazzjoni mal-
partijiet interessati relevanti u l-involviment 
tagħhom inklużi intrapriżi żgħar u medji 
(minn hawn 'il quddiem 'SMEs'), 
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
partijiet interessati ambjentali u soċjali, 
partikolarment permezz tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-Anness III, 
fil-livell tal-iżvilupp tal-politika u mill-inqas 
fl-istadji li ġejjin tal-iżvilupp tal-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea:

Or. en

Emenda 159
Morten Løkkegaard, Toine Manders, Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa 
tal-intrapriżi żgħar u medji (minn hawn 'il 
quddiem 'SMEs'), tal-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi u partijiet interessati ambjentali 
u soċjali, partikolarment permezz tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-Anness III, 
fil-livell tal-iżvilupp tal-politika u mill-inqas 
fl-istadji li ġejjin tal-iżvilupp tal-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea:

1. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jippermettu rappreżentanza xierqa 
tal-intrapriżi żgħar u medji (minn hawn 'il 
quddiem 'SMEs'), tal-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi u partijiet interessati ambjentali 
u soċjali, partikolarment permezz tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-Anness III, 
fil-livell tal-iżvilupp tal-politika u mill-inqas 
fl-istadji li ġejjin tal-iżvilupp tal-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea:

Or. en
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Emenda 160

Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-fażi tal-votazzjoni, li permezz tagħha 
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-Anness 
III jingħataw id-dritt għall-vot;

Or. en

Emenda 161
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) il-bini ta' kunsens, permezz tar-
rekordjar tal-fehmiet tal-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Anness III u l-
kunsiderazzjoni tagħhom fil-valutazzjoni 
dwar jekk intlaħaqx kunsens;

Or. en

Emenda 162
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-bini ta' kunsens;

Or. fr
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Emenda 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-votazzjoni: matul perjodu 
tranżizzjonali l-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Anness III se jingħataw 
drittijet tal-vot għal punti li għalihom 
rappreżentant ta' tali organizzazzjoni 
kkontribwixxa fl-livell tekniku u sakemm il-
grupp ta' partijiet interessati kkonċernat ma 
għandux rappreżentanza sistematika u 
xierqa f'minn tal-anqas 2/3 tal-
Organizzazzjonijiet Nazzjonali.tal-
Istandardizzazzjoni.

Or. en

Emenda 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) Sabiex tiġi żgurata rappreżentazzjoni 
xierqa tal-partijiet interessati u titjieb il-
proċess għall-bini ta' kunsens, it-
trasparenza ta' affiljazzjoni tal-membri
għandha tiġi promossa u mmonitorjata 
mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni.

Or. en

Emenda 165
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex tiġi żgurata rappreżentazzjoni 
xierqa tal-partijiet interessati u titjieb il-
proċess għall-bini ta' kunsens, it-
trasparenza ta' affiljazzjoni tal-membri 
għandha tiġi nfurzata u mmonitorjata 
strettament mill-Organizzazzjonijiet 
Ewropej tal-Istandardizzazzjoni 

Or. en

Emenda 166
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Proċedura ta' appell independenti, 
ġestita minn bord ta' konċiljazzjoni 
imparzjali, għandha timmonitorja każijiet 
ta' rappreżentazzjoni żejda ta' kategorija 
waħda jew aktar tal-partijiet interessati, u 
tqis kif inhu xieraq kualunkwe oppożizzjoni 
sostnuta fl-livell tal-kumitat tekniku.

Or. en

Emenda 167
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jiżguraw li l-
kunsens stabbilit fid-deċiżjonijiet tal-
kumitati tekniċi tagħhom iqis il-fehmiet tal-
membri tal-kumitat u tal-parteċipanti mill-
organizzazzjonijiet, b'mod partikolari dawk 
imsemmija fl-Anness III, u isolvi 
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kwalunkwe oppożizzjoni sostenuta rigward 
kwestjonijiet sostanzjali espressi min-naħa 
tagħhom;

Or. en

(Ara l-kliem użat fil-Paragrafu 34 tar-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-futur tal-
Istandardizzazzjoni Ewropea (A7-0276/2010).

Emenda 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni għandhom joffru 
"sħubija effikaċi" lill-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Annesss III sabiex tissaħħaħ 
ir-rappreżentazzjoni ta' dawk il-partijiet 
interessati li ħafna drabi huma dgħajfa, jew 
neqsin, fil-kumitati ta' riflessjoni għall-
istandardizzazzjoni fl-livell nazzjonali.

Or. en

Emenda 169
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni għandhom joffru 
"sħubija effikaċi" lill-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Annesss III sabiex tissaħħaħ 
ir-rappreżentazzjoni ta' dawk il-partijiet 
interessati li ħafna drabi huma dgħajfa, jew 
neqsin, fil-kumitati ta' riflessjoni għall-
istandardizzazzjoni fl-livell nazzjonali

Or. en
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Emenda 170
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni għandhom joffru 
"sħubija effikaċi" lill-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Annesss III sabiex tissaħħaħ 
ir-rappreżentazzjoni ta' dawk il-partijiet 
interessati li ħafna drabi huma dgħajfa, jew 
neqsin, fil-kumitati ta' riflessjoni għall-
istandardizzazzjoni fl-livell nazzjonali.

Or. en

Emenda 171
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa, 
fil-livell tekniku, tal-impriżi, iċ-ċentri tar-
riċerka u l-universitajiet u entitajiet legali 
oħra, fl-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni 
f'qasam ġdid b'implikazzjonijiet politiċi jew 
tekniċi sinifikanti, jekk l-entitajiet legali 
kkonċernati pparteċipaw fi proġett marbut 
ma' dak il-qasam u li kien iffinanzjat mill-
Unjoni fi programm ta' qafas multiannwali 
għal attivitajiet fil-qasam tar-riċerka u l-
iżvilupp teknoloġiku.

2. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom iħeġġu u jiffaċilitaw
rappreżentanza u parteċipazzjoni xierqa, fil-
livell tekniku, tal-impriżi, iċ-ċentri tar-
riċerka u l-universitajiet, l-awtoritajiet għas-
sorveljanza tas-suq fl-Istati Membri u 
entitajiet legali oħra, fl-attivitajiet tal-
istandardizzazzjoni f'qasam ġdid 
b'implikazzjonijiet politiċi jew tekniċi 
sinifikanti, jekk l-entitajiet legali kkonċernati 
pparteċipaw fi proġett marbut ma' dak il-
qasam u li kien iffinanzjat mill-Unjoni fi 
programm ta' qafas multiannwali għal 
attivitajiet fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp 
teknoloġiku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq għandhom ikunu involuti fil-proċess ta' standardizzazzjoni 
u jiżguraw il-kwalità u l-għarfien fil-proċess.

Emenda 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa, 
fil-livell tekniku, tal-impriżi, iċ-ċentri tar-
riċerka u l-universitajiet u entitajiet legali 
oħra, fl-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni 
f'qasam ġdid b'implikazzjonijiet politiċi jew 
tekniċi sinifikanti, jekk l-entitajiet legali 
kkonċernati pparteċipaw fi proġett marbut 
ma' dak il-qasam u li kien iffinanzjat mill-
Unjoni fi programm ta' qafas multiannwali 
għal attivitajiet fil-qasam tar-riċerka u l-
iżvilupp teknoloġiku.

2. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa, 
fil-livell tekniku, tal-awtoritajiet pubbliċi 
relevanti inklużi dawk responsabbli għas-
sorveljanza tas-suq fl-Istati Membri, 
impjegaturi u impjegati bħala 
rappreżentanti tas-sikurezza fil-post tax-
xogħol u impriżi, iċ-ċentri tar-riċerka u l-
universitajiet u entitajiet legali oħra, fl-
attivitajiet tal-istandardizzazzjoni f'qasam 
ġdid b'implikazzjonijiet politiċi jew ta' 
innovazzjoni teknika sinifikanti, u b'mod 
partikolari meta dawn l-entitajiet legali 
jipparteċipaw f'proġetti ffinanzjati mill-
Unjoni fi programm ta' qafas multiannwali 
għal attivitajiet fil-qasam tar-riċerka u l-
iżvilupp teknoloġiku.

Or. en

Emenda 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jiżguraw rappreżentanza xierqa, 
fil-livell tekniku, tal-impriżi, iċ-ċentri tar-
riċerka u l-universitajiet u entitajiet legali 
oħra, fl-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni 

2. Il-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 
għandhom jippermettu rappreżentanza 
xierqa, fil-livell tekniku, tal-impriżi, iċ-ċentri 
tar-riċerka, iċ-Ċentru Konġunt tal-
Kummissjoni għar-Riċerka u l-universitajiet 
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f'qasam ġdid b'implikazzjonijiet politiċi jew 
tekniċi sinifikanti, jekk l-entitajiet legali 
kkonċernati pparteċipaw fi proġett marbut 
ma' dak il-qasam u li kien iffinanzjat mill-
Unjoni fi programm ta' qafas multiannwali 
għal attivitajiet fil-qasam tar-riċerka u l-
iżvilupp teknoloġiku.

u entitajiet legali oħra, fl-attivitajiet tal-
istandardizzazzjoni f'qasam ġdid 
b'implikazzjonijiet politiċi jew tekniċi 
sinifikanti, jekk l-entitajiet legali kkonċernati 
pparteċipaw fi proġett marbut ma' dak il-
qasam u li kien iffinanzjat mill-Unjoni fi 
programm ta' qafas multiannwali għal 
attivitajiet fil-qasam tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku.

Or. en

Emenda 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 a
L-aċċess tal-SMEs għall-istandards

1. L-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jiffaċilitawl-
aċċess tal-SMEs għall-istandards u 
jippromwovu l-iżvilupp tagħhom, b'mod 
partikolari billi:
(a) jipprovdu b'xejn sommarji ta' standards
fuq il-websajt tagħhom;
(b) japplikaw rati speċjali għall-provvista ta' 
standards lill-SMEs u l-provvista ta' ġabriet 
ta' standards bi prezz imraħħas;
(c) jidentifikaw, fil-programmi ta' ħidma 
annwali tagħhom, il-proġetti ta' 
standardizzazzjoni li huma ta' interess 
partikolari għall-SMEs;
(d) joffru rati speċjali għall-SMEs biex 
jipparteċipaw f'attivitajiet tal-
istandardizzazzjoni;
2. L-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jibagħtu 
rapport annwali lill-Organizzazzjonijiet
Ewropej tal-Istandardizzazzjoni rigward l-
azzjonijiet tagħhom biex ikunu konformi 
mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1, u 
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mal-miżuri kollha l-oħra biex tittejjeb il-
parteċipazzjoni tal-SMEs fl-attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni tagħhom. Huma 
għandhom jippubblikaw dan ir-rapport fuq 
il-websajt tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rati speċjali għall-SMEs huma meħtieġa biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tagħhom. Rati
mingħajr ħlas joħolqu inċertezza dwar min se jħallas l-ispejjeż u dan jipperikola l-influwenza tal-
SMEs.

Emenda 175
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 5 a
L-aċċess tal-SMEs għall-istandards

1. L-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni għandhom – fi ħdan il-
prinċipju ta' delegazzjoni nazzjonali -
jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għall-
istandards u jippromwovu l-iżvilupp 
tagħhom, b'mod partikolari billi:
(a) jidentifikaw, fil-programmi ta' ħidma 
annwali tagħhom, il-proġetti ta' 
standardizzazzjoni li huma ta' interess 
partikolari għall-SMEs;
(b) jagħtu aċċess lill-SMEs għall-attivitajiet
ta' standardizzazzjoni mingħajr ma 
tobblighom isiru membru;
(c) joffru lill-SMEs il-possibbiltà li 
japplikaw fl-livell tal-kumitat tekniku, għal 
eżenzjoni mill-kontribuzzjoni biex ikopru l-
ispejjeż.

Or. en
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Emenda 176
Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 5a

L-aċċess tal-SMEs għall-istandards
1. L-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jiffaċilitaw l-
aċċess tal-SMEs għall-istandards u 
jippromwovu l-iżvilupp tagħhom, b'mod 
partikolari billi:
(a) jipprovdu b'xejn sommarji ta' standards 
fuq il-websajt tagħhom;
(b) japplikaw rati speċjali għall-
provvediment ta' standards lill-SMEs u 
jipprovdu ġabriet ta' standards bi prezz 
imraħħas;
(c) jidentifikaw, fil-programmi ta' ħidma 
annwali tagħhom, il-proġetti ta' 
standardizzazzjoni li huma ta' interess
partikolari għall-SMEs; 
(d) jipprovdu aċċess bla ħlas għall-SMEs 
biex jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-
istandardizzazzjoni.
(e) jagħtu aċċess lill-SMEs għall-attivitajiet
ta' standardizzazzjoni mingħajr ma 
tobblighom isiru membru;
(f) joffru lill-SMEs il-possibbiltà li 
japplikaw fl-livell tal-kumitat tekniku, għal 
eżenzjoni mill-kontribuzzjoni biex ikopru l-
ispejjeż.
2. L-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jibagħtu 
rapport annwali lill-Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Ewropej rigward l-
azzjonijiet tagħhom biex ikunu konformi 
mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1, u l-
miżuri kollha l-oħra u mal-miżuri kollha l-
oħra biex tittejjeb il-parteċipazzjoni tal-
SMEs fl-attivitajiet ta' standardizzazzjoni 
tagħhom. Huma għandhom jippubblikaw 
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dan ir-rapport fuq il-websajt tagħhom.

Or. en

Emenda 177
Louis Grech

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 5a
L-aċċess tal-SMEs għall-istandards

L-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jiffaċilitaw l-
aċċess tal-SMEs għall-istandards u 
jippromwovu l-iżvilupp tagħhom billi 
japplikaw rati speċjali għall-provvediment 
ta' standards għall-SMEs u jipprovdu qatet
ta' standards bi prezz imnaqqas. L-Istati 
Membri għandhom ukoll jikkunsidraw li 
jeżentaw lil mkroimpriżi, milli jħallsu għal 
dawn is-servizzi.

Or. en

Emenda 178
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 5 a
L-aċċess tal-SMEs għall-istandards

1. L-Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Nazzjonali għandhom 
jippromwovu u jiffaċilitaw l-aċċess tal-
SMEs għall-istandards u l-iżvilupp 
tagħhom, b'mod partikolari billi:

(a) jipprovdu b'xejn sommarji ta' standards 
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fuq il-websajt tagħhom;
(b) japplikaw rati speċjali għall-provvista ta' 
standards lill-SMEs u l-provvista ta' ġabriet 
ta' standards bi prezz imraħħas;
(c) jidentifikaw, fil-programmi ta' ħidma 
annwali tagħhom, il-proġetti ta' 
standardizzazzjoni li huma ta' interess 
partikolari għall-SMEs;

(d) jipprovdu aċċess bla ħlas għall-SMEs 
għall-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tal-
istandardizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-SMEs ikollhom aċċess faċilitat għal abbozz ta' standards. Il-parteċipazzjoni
fil-kumitati tekniċi jew grupp ta' ħidma tinvolvi spejjeż li min-naħa waħda huma meħtieġa biex 
tkun żgurata l-vijabbiltà finanzjarja tal- organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni, iżda min-naħa 
l-oħra jista' jkun il-każ li ma jkunux ta' ostakolu finanzjarju projbittiv għall-SMEs biex 
jipparteċipaw f'dan il-proċess.

Emenda 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
L-aċċess tal-SMEs għall-istandards

1. L-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jiffaċilitaw l-
aċċess tal-SMEs għall-istandards u 
jippromwovu l-iżvilupp tagħhom, b'mod 
partikolari billi:
(a) jipprovdu mingħajr ħlas sommarji ta' 
standards fuq il-websajt tagħhom;
(b) permezz ta' prezzijiet speċjali biex
standards isiru disponibbli għall-SMEs u 
ikun hemm tnaqqis fil-prezzijiet għall-
pakketti ta' standards;
(c) jidentifikaw, fil-programmi ta' ħidma 
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annwali tagħhom, il-proġetti ta' 
standardizzazzjoni li huma ta' interess 
partikolari għall-SMEs;
(d) permezz ta' aċċess mingħajr ħlas għal 
SMEs biex jipparteċipaw fit-tħejjija ta'
abbozzi ta' standards.
2. L-Organizzazzjonijiet tal-Nazzjonali 
Istandardizzazzjoni għandhom jibagħtu 
rapport annwali lill-Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Ewropej rigward l-
azzjonijiet tagħhom biex ikunu konformi 
mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1, u l-
miżuri l-oħra kollha biex itejbu l-
parteċipazzjoni tal-SMEs fl-attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni tagħhom. Huma 
għandhom jippubblikaw dan ir-rapport fuq 
il-websajt tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Der freie Zugang zur Teilnahme an Normungsaktivitäten ("free access for participation in 
standardisation activities") bedeutet, dass KMUs nicht mehr zu einer finanziellen Beteiligung an 
den Kosten der Normungsarbeiten, die den Normungsorganisationen während der Erarbeitung 
von Normen entstehen, herangezogen werden dürfen. Eine solche Regelung greift damit direkt in 
den Gestaltungsspielraum der privatwirtschaftlichen Normungsorganisationen ein. Da der Anteil 
an KMUs in der Normung  üblicherweise deren Anteil in der nat. Gesamtwirtschaft entspricht, 
wird in Mitgliedstaaten mit einem hohen KMU-Anteil (z. B. Dänemark, Österreich, Deutschland) 
ein kostenloser Zugang zur Normung für KMU das funktionierende Finanzierungssystem der 
Normung unterlaufen.

Emenda 180
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 5a
L-aċċess tal-SMEs għall-istandards

1. L-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jiffaċilitaw l-
aċċess tal-SMEs għall-istandards u 
jippromwovu l-iżvilupp tagħhom, b'mod 
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partikolari billi:
(a) jipprovdu mingħajr ħlas sommarji ta' 
standards fuq il-websajt tagħhom;
(b) japplikaw rati speċjali għall-provvista ta' 
standards lill-SMEs u l-provvista ta' ġabriet 
ta' standards bi prezz imraħħas;
(c) jidentifikaw, fil-programmi ta' ħidma 
annwali tagħhom, il-proġetti ta' 
standardizzazzjoni li huma ta' interess 
partikolari għall-SMEs;
(d) jipprovdu aċċess mingħajr ħlas għall-
SMEs biex jipparteċipaw fl-attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni filwaqt li ma jżidux l-
ispejjeż ta' parteċipazzjoni fl-
istandardizzazzjoni għall-partijiet interessati 
l-oħra.
2. L-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jibagħtu 
rapport annwali lill-Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Ewropej rigward l-
azzjonijiet tagħhom biex ikunu konformi 
mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1, u l-
miżuri l-oħra kollha biex itejbu l-
parteċipazzjoni tal-SMEs fl-attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni tagħhom. Huma 
għandhom jippubblikaw dan ir-rapport fuq 
il-websajt tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta partijiet interessati, inklużi l-SMEs, jixtiequ jipparteċipaw fl-oqsma ta' standardizzazzjoni
fejn jinsabu l-interessi kummerċjali tagħhom, jeħtieġ li jsiru membri fil-Kumitati Nazzjonali
relatati. Normalment l-ispejjeż ta' Kumitat Nazzjonali huma kondiviżi bejn il-partijiet interessati li 
jipparteċipaw permezz ta' miżata tas-sħubija għal kull espert. Id-disposizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu ma għandux iwassal għal sitwazzjoni fejn partijiet interessati industrijali oħra huma 
effettivament obbligati li jissussidjaw l-parteċipazzjoni ta' SMEs.

Emenda 181
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 5b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 b
Aċċess għall-proċess ta' standardizzazzjoni

Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni għandhom jipprovdu 
aċċess b'xejn lil intrapriżi żgħar u mikro-
intrapriżi, inklużi persuni b'diżabilitajiet, 
ambjentalisti, ħaddiema u partijiet 
interessati tas-soċjetà oħra,biex 
jipparteċipaw fl-attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda, li tirrefletti l-Paragrafu 41 tar-Riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-futur tal-
istandardizzazzjoni Ewropea, mhux se jkollha riperkussjonijiet fuq l-istabbiltà finanzjarja tal-
Korpi Nazzjonali ta' Standardizzazzjoni (NSBs) billi l-miżati tal-parteċipazzjoni, fejn applikabbli, 
imħallsa min-numru limitat ta' impriżi mikro u żgħar u mill-partijiet interessati soċjetali li jieħdu 
sehem fl-attivitajiet nazzjonali ta' standardizzazzjoni jikkostitwixxu parti insinifikanti mid-dħul 
tal-NSBs.

Emenda 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Artikolu 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 5c
Il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi 

fl-istandardizzazzjoni Ewropea
L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi, 
b'mod partikolari tal-awtoritajiet għas-
sorveljanza tas-suq, fl-attivitajiet tal-
istandardizzazzjoni nazzjonali, li għandhom 
l-objettivi li jiżviluppaw jew jirrevedu l-
istandards mitluba mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 7(1).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tħeġġiġ pjuttost milli l-iżgurar tal-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi huwa għan ħafna 
aktar realistiku, li xorta jirrikonoxxi r-rwol importanti tagħhom.

Emenda 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5c
Il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi 

fl-istandardizzazzjoni Ewropea
L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi, 
b'mod partikolari tal-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, fl-attivitajiet tal-
istandardizzazzjoni nazzjonali, li għandhom 
l-objettivi li jiżviluppaw jew jirrevedu l-
istandards mitluba mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 7(1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu involuti fl-livell nazzjonali. Ma għandux ikun rekwiżit li 
jiġu involuti fl-istabbiliment tal-istandards f'kull każ, billi dan ikun kontra l-prinċipju tal-
istandardizzazzjoni volontarja. Il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi ġeneralment tkun 
limitata għal kwistjonijiet tal-interess pubbliku.

Emenda 184
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta' ħidma ta' standardizzazzjoni 
Ewropea li jindika l-istandards Ewropej u l-

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta' ħidma ta' standardizzazzjoni 
Ewropea li jindika l-istandards Ewropej u l-
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prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea li 
biħsiebha titlob mill-korpi Ewropej tal-
istandardizzazzjoni skont l-Artikolu 7.

prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea li 
biħsiebha titlob mill-korpi Ewropej tal-
istandardizzazzjoni skont l-Artikolu 7(1).

Or. en

Emenda 185
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta' ħidma ta' standardizzazzjoni 
Ewropea li jindika l-istandards Ewropej u l-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea li 
biħsiebha titlob mill-korpi Ewropej tal-
istandardizzazzjoni skont l-Artikolu 7.

1. Wara li tikkonsulta mal-korpi Ewropej 
tal-istandardizzazzjoni u mal-partijiet 
interessati kollha relevanti inklużi l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-Anness 
III, il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta' ħidma ta' standardizzazzjoni 
Ewropea li jindika l-istandards Ewropej u l-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea li 
biħsiebha titlob mill-korpi Ewropej tal-
istandardizzazzjoni skont l-Artikolu 7

Or. fr

Emenda 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta' ħidma tal-
istandardizzazzjoni Ewropea msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jispeċifika l-għanijiet u l-
politiki speċifiċi għall-istandards Ewropej u 
l-prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea l-
oħra li l-Kummissjoni biħsiebha titlob mill-
korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni. F'każi 
ta' urġenza l-Kummissjoni tista' toħroġ it-
talbiet mingħajr ebda avviż minn qabel.

2. Il-programm ta' ħidma tal-
istandardizzazzjoni Ewropea msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jispeċifika l-għanijiet u l-
politiki speċifiċi għall-istandards Ewropej u 
l-prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea l-
oħra li l-Kummissjoni biħsiebha titlob mill-
korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni. F'każi 
ta' urġenza l-Kummissjoni tista' toħroġ it-
talbiet wara tikkonsulta mal-Forum 
Ewropew għal Strateġija dwar Sistema ta' 
Standardizzazzjoni msemmi fl-Artikolu 
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6(2a).

Or. en

Emenda 187
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan il-programm ta' ħidma annwali
dwar l-istandardizzazzjoni Ewropea għandu
jkun soġġett għal rieżami mal-partijiet 
interessati kollha sabiex tiġi żgurata r-
rilevanza tagħha mas-suq.

Or. en

Emenda 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Forum Ewropew għal Strateġija dwar 
Sistema ta' Standardizzazzjoni għandu jiġi
stabbilit mill-Kummissjoni sabiex ikun 
hemm konsultazzjoni u koordinament mal-
partijiet interessati, inklużi 
organizzazzjonijiet tal-Anness III, fil-
perspettiva tal-prijoritajiet u tal-inizjattivi 
tal-politika Ewropea Din il-pjattaforma
b'multipartijiet interessati għandha tiġi 
kkonsulta qabel l-adozzjoni tal-programm 
ta' ħidma multiannwali dwar l-
istandardizzazzjoni Ewropea msemmija fil-
paragrafu 1 u dwar kull talba ta' 
standardizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 7 
(1). Dan il-Forum għandu jintuża wkoll
bħala l-pjattaforma b'multipartijiet 
interessati fil-qasam tal-ICT proposta fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni
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COM(2011)311.

Or. en

Emenda 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni wieħed jew 
iktar biex jabbozza standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
qabel data ta' skadenza stabbilita. Dawn 
għandhom ikunu mmexxija mis-suq, iqisu l-
interess pubbliku u bbażati fuq il-kunsens.

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni wieħed jew 
iktar biex jabbozza standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
qabel data ta' skadenza stabbilita. Dawn 
għandhom ikunu mmexxija mis-suq, iqisu l-
objettivi pubbliċi ddikkjarati b'mod ċar fit-
talba tal-Kummissjoni u bbażati fuq il-
kunsens.

Or. en

Emenda 190
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni wieħed jew 
iktar biex jabbozza standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
qabel data ta' skadenza stabbilita. Dawn 
għandhom ikunu mmexxija mis-suq, iqisu l-
interess pubbliku u bbażati fuq il-kunsens.

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni wieħed jew 
iktar biex jabbozza standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
qabel data ta' skadenza raġjonevoli. Dawn 
għandhom ikunu mmexxija mis-suq, iqisu l-
interess pubbliku u bbażati fuq il-kunsens.
Għal dan il-fini, it-talba mill-Kummissjoni
għandha ssir wara konsultazzjoni mal-
Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni u mal-partijiet 
interessati relevanti li qegħdin 
jipparteċipaw fil-pjattaforma 
b'multipartijiet interessati msemmija fl-
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Artikolu 18a.

Or. en

Emenda 191
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talba msemmija fis-subparagrafu 1 se tiġi 
adottata wara konsultazzjoni fi żmien 
raġjonevoli mal-kumitat ta' esperti 
nazzjonali stabbilit mid-direttiva settorali 
korrispondenti fejn teżisti.

Or. en

Emenda 192
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni wieħed jew 
iktar biex jabbozza standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
qabel data ta' skadenza stabbilita. Dawn 
għandhom ikunu mmexxija mis-suq, iqisu l-
interess pubbliku u bbażati fuq il-kunsens.

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni wieħed jew 
iktar biex jabbozza standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
qabel data ta' skadenza stabbilita. Dawn 
għandhom ikunu mmexxija mis-suq, ikunu 
konformi mal-prinċipju ta' disinn 
universali, iqisu l-interess pubbliku u jkunu
bbażati fuq il-kunsens. Korpi Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni għandhom josservaw 
din l-iskadenza mingħajr preġudizzju għar-
rekwiżit msemmi fl-Artikolu 5(1).

Or. fr
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Emenda 193
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni wieħed jew 
iktar biex jabbozza standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
qabel data ta' skadenza stabbilita. Dawn 
għandhom ikunu mmexxija mis-suq, iqisu l-
interess pubbliku u bbażati fuq il-kunsens.

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni wieħed jew 
iktar biex jabbozza standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
qabel data ta' skadenza stabbilita. Dawn 
għandhom ikunu mmexxija mis-suq, iqisu l-
interess pubbliku u bbażati fuq il-kunsens. L-
Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Partijiet 
Interessati msemmija fl-Anness III se jkunu 
infurmati kif inhu xieraq.

Or. en

Emenda 194
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni wieħed jew 
iktar biex jabbozza standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
qabel data ta' skadenza stabbilita. Dawn 
għandhom ikunu mmexxija mis-suq, iqisu l-
interess pubbliku u bbażati fuq il-kunsens.

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni wieħed jew 
iktar biex jabbozza standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
qabel data ta' skadenza stabbilita. Dawn 
għandhom ikunu mmexxija mis-suq, iqisu l-
interess pubbliku, inkluża l-aċċessibbiltà 
għal persuni b'xi diżabbilità u bbażati fuq il-
kunsens.

Or. el

Emenda 195
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
relevanti għandu jindika, fi żmien xahar 
wara li jirċievi t-talba msemmija fil-
paragrafu 1, jekk hux se jaċċettaha.

2. Il-korp Ewropew tal-istandardizzazzjoni 
relevanti għandu jindika, fi żmien tliet xhur
wara li jirċievi t-talba msemmija fil-
paragrafu 1, u sakemm ikun ġie kkonsultat 
matul il-proċess ta' abbozzar, jekk hux se 
jaċċettaha.

Or. en

Emenda 196
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni, fi żmien 
tliet xhur wara li jirċievi l-aċċettazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2, dwar l-għotja 
għall-abbozzar ta' standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni.

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni, fi żmien 
xhar wara li jirċievi l-aċċettazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2, dwar l-għotja 
għall-abbozzar ta' standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tkun tista' taħdem bl-istess ħeffa tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-
istandardizzazzjoni li fl-Artikolu 7 (2) għandhom limitu ta' żmien ta' xahar.

Emenda 197
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni, fi żmien 
tliet xhur wara li jirċievi l-aċċettazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2, dwar l-għotja 

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-korp 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni, fi żmien 
xahrejn wara li jirċievi l-aċċettazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2, dwar l-għotja 
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għall-abbozzar ta' standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni.

għall-abbozzar ta' standard Ewropew jew 
prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni.

Or. en

Emenda 198
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta Stat Membru jqis li standard 
armonizzat ma jissodisfax kompletament ir-
rekwiżiti li huwa l-għan tiegħu li jkoprihom 
u li huma stipulati fil-leġiżlazzjoni relevanti 
tal-Unjoni, għandu jinforma lill-
Kummissjoni b'dan.

1. Meta Stat Membru jew il-Parlament 
Ewropew jqis li standard armonizzat ma 
jissodisfax kompletament ir-rekwiżiti li huwa 
l-għan tiegħu li jkoprihom u li huma stipulati 
fil-leġiżlazzjoni relevanti tal-Unjoni, għandu 
jinforma lill-Kummissjoni b'dan.

Or. en

(Ara l-kliem użat fil-Paragrafu 25 tar-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-futur tal-
Istandardizzazzjoni Ewropea (A7-0276/2010).

Ġustifikazzjoni

Billi l-Parlament Ewropew jipparteċipa bl-istess kundizzjonijiet bħall-Kunsill fil-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, għandu jkollu d-dritt ta' oġġezzjoni fir-rigward ta' standard 
armonizzat.

Emenda 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta Stat Membru jqis li standard 
armonizzat ma jissodisfax kompletament ir-
rekwiżiti li huwa l-għan tiegħu li jkoprihom 
u li huma stipulati fil-leġiżlazzjoni relevanti 
tal-Unjoni, għandu jinforma lill-
Kummissjoni b'dan.

1. Meta Stat Membru jew il-Parlament 
Ewropew iqis li standard armonizzat ma 
jissodisfax kompletament ir-rekwiżiti li huwa 
l-għan tiegħu li jkoprihom u li huma stipulati 
fil-leġiżlazzjoni relevanti tal-Unjoni, għandu 
jinforma lill-Kummissjoni b'dan u jagħti 
spjegazzjoni dettaljata u evidenza li 
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tappoġġja l-kunsiderazzjoni tiegħu  Il-
Kummissjoni għandha mingħajr dewmien 
issejjaħ il-Forum Ewropew għal Strateġija 
dwar Sistema ta' Standardizzazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 6(2a) 

Or. en

Emenda 200
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta Stat Membru jqis li standard 
armonizzat ma jissodisfax kompletament ir-
rekwiżiti li huwa l-għan tiegħu li jkoprihom 
u li huma stipulati fil-leġiżlazzjoni relevanti 
tal-Unjoni, għandu jinforma lill-
Kummissjoni b'dan.

1. Meta Stat Membru jqis li standard 
armonizzat ma jissodisfax kompletament ir-
rekwiżiti li huwa l-għan tiegħu li jkoprihom 
u li huma stipulati fil-leġiżlazzjoni relevanti 
tal-Unjoni, għandu jinforma lill-
Kummissjoni b'dan, filwaqt li jissostanzja l-
ilment tiegħu b'mod iddettaljat.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Protezzjoniżmu nazzjonali, li jista' jipperikola l-unità u l-kompetittività Ewropea , għandha tiġi 
evitata, fejn l-Istati Membri dejjem għandhom jissostanzjaw kwalunkwe evalwazzjoni negattiva
tal-kwalità intrinsika ta' standard armonizzat.

Emenda 201
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta Stat Membru jqis li standard 
armonizzat ma jissodisfax kompletament ir-
rekwiżiti li huwa l-għan tiegħu li jkoprihom 
u li huma stipulati fil-leġiżlazzjoni relevanti 
tal-Unjoni, għandu jinforma lill-
Kummissjoni b'dan.

1. Meta Stat Membru jqis li standard 
armonizzat ma jissodisfax kompletament ir-
rekwiżiti li huwa l-għan tiegħu li jkoprihom 
u li huma stipulati fil-leġiżlazzjoni relevanti 
tal-Unjoni, għandu jinforma lill-
Kummissjoni b'dan, filwaqt li jissostanzja l-
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ilment tiegħu fid-dettall.

Or. en

Emenda 202
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tippubblika u 
taġġorna regolarment fuq il-websajt
tagħha, lista ta' istandards armonizzati li
kienu s-suġġett ta' deċiżjoni msemmija fil-
paragrafu 2.

Or. en

(Ara l-kliem użat fil-Paragrafu 26 tar-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-futur tal-
Istandardizzazzjoni Ewropea (A7-0276/2010).

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta' ċertezza fis-suq, huwa importanti li deċiżjoni tal-Kummissjoni li standard 
armonizzat ma jiġix rikonoxxut li jipprovdi preżunzjoni ta' konformità mal-leġiżlazzjoni, hija
trasparenti kemm jista' jkun.

Emenda 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2(a) 
ta' dan l-Artikolu għandha tiġi adottata skont 
il-proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 18(2).

4. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2(a) 
ta' dan l-Artikolu għandha tiġi adottata skont 
il-proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 18(2), wara konsultazzjoni mal-
Forum Ewropew għal Strateġija dwar 
Sistema ta' Standardizzazzjoni msemmi fl-
Artikolu 6(2a).

Or. en
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Emenda 204
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2(a) 
ta' dan l-Artikolu għandha tiġi adottata skont 
il-proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 18(2).

4. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2(a) 
ta' dan l-Artikolu għandha tiġi adottata skont 
il-proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 18(2), wara konsultazzjoni, fi ħdan 
perjodu ta' żmien raġjonevoli, mal-kumitat 
tal-esperti nazzjonali stabbilit mid-direttiva 
settorali korrispondenti fejn din teżisti.

Or. en

Emenda 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2(b) 
ta' dan l-Artikolu għandha tiġi adottata skont 
il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 18(3).

5. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2(a) 
ta' dan l-Artikolu għandha tiġi adottata skont 
il-proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 18(3), wara konsultazzjoni mal-
Forum Ewropew għal Strateġija dwar 
Sistema ta' Standardizzazzjoni msemmi fl-
Artikolu 6(2a).

Or. en

Emenda 206
+Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2(b) 
ta' dan l-Artikolu għandha tiġi adottata skont 
il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 18(3).

5. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2(a) 
ta' dan l-Artikolu għandha tiġi adottata skont 
il-proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 18(3), wara konsultazzjoni, fi ħdan 
perjodu ta' żmien raġjonevoli, mal-kumitat 
tal-esperti nazzjonali stabbilit mid-direttiva 
settorali korrispondenti fejn din teżisti.

Or. en

Emenda 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta l-Kummissjoni ma tkunx ġiet 
infurmata b'xi oġġezzjoni għal standard
armonizzat jew tqis li l-oġġezzjoni mhijiex 
iġġustifikata, għandha tippubblikah 
mingħajr dewmien fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rikonoxximent tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċit fil-qasam tal-ICT

Rikonoxximent u l-użu tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċit fil-qasam tal-ICT

Or. en
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Emenda 209
+Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rikonoxximent tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċit fil-qasam tal-ICT

Rikonoxximent u l-użu tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċit fil-qasam tal-ICT

Or. en

Emenda 210
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rikonoxximent tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċit fil-qasam tal-ICT

Rikonoxximent u l-użu tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċit fil-qasam tal-ICT

Or. en

Emenda 211
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rikonoxximent tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċit fil-qasam tal-ICT

Rikonoxximent u l-użu tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċit fil-qasam tal-ICT

Or. en

Emenda 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rikonoxximent tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċit fil-qasam tal-ICT

Referenza għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
fil-qasam tal-ICT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-istandards minflok ir-rikonoxximent tagħhom huwa t-terminu li jintuża s-solti.

Emenda 213
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq proposta minn awtorità pubblika 
msemmija fid-Direttiva 2004/18/KE jew fuq 
l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi li tirrikonoxxi bħala 
standards tal-ICT, speċifikazzjonijiet tekniċi 
li mhumiex standards nazzjonali, Ewropej 
jew internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Anness II.

Fuq proposta minn Stat Membru, awtorità 
pubblika jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, il-
Kummissjoni tista' tiddeċiedi, wara li 
tikkonsulta l-Organizzazzjonijiet Ewropej 
tal-istandardizzazzjoni u mal-Pjattaforma 
dwar l-Istandardizzazzjoni tal-ICT stabbilita 
mid-Deċiżjoni tal-Kummmissjoni tat-28 ta' 
Novembru 2011 (2011/C 349/04), li 
tirrikonox xi speċifikazzjonijiet tekniċi fil-
qasam tal-ICT li mhumiex standards 
nazzjonali, Ewropej jew internazzjonali iżda 
li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-
Anness II, biex jintużaw bħala referenza fl-
akkwist pubbliku.

Or. en

Emenda 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq proposta minn awtorità pubblika Fuq proposta minn awtorità pubblika 
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msemmija fid-Direttiva 2004/18/KE jew fuq 
l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi li tirrikonoxxi bħala 
standards tal-ICT, speċifikazzjonijiet tekniċi 
li mhumiex standards nazzjonali, Ewropej 
jew internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Anness II.

msemmija fid-Direttiva 2004/18/KE jew fuq 
l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi, wara li tikkonsulta r-
rappreżentanti tal-partijiet interessati kollha 
inklużi l-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
istandardizzazzjoni, li tirrikonoxxi bħala 
standards tal-ICT, speċifikazzjonijiet tekniċi 
li mhumiex standards nazzjonali, Ewropej 
jew internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Anness II.

Or. en

Emenda 215
Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq proposta minn awtorità pubblika 
msemmija fid-Direttiva 2004/18/KE jew fuq 
l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi li tirrikonoxxi bħala 
standards tal-ICT, speċifikazzjonijiet tekniċi 
li mhumiex standards nazzjonali, Ewropej 
jew internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Anness II.

Fuq proposta minn Stat Membru jew fuq l-
inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni tista' 
tiddeċiedi, wara li tikkonsulta l-
Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni, li tirrikonoxxi u tuża 
speċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT li 
mhumiex standards nazzjonali, Ewropej jew 
internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness II.

Or. en

Emenda 216
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq proposta minn awtorità pubblika 
msemmija fid-Direttiva 2004/18/KE jew fuq 
l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi li tirrikonoxxi bħala 
standards tal-ICT, speċifikazzjonijiet tekniċi 

Fuq proposta minn awtorità pubblika 
msemmija fid-Direttiva 2004/18/KE jew fuq 
l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi, wara li tkun ikkonsultat il-
partijiet kollha kkonċernati, li tirrikonoxxi 
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li mhumiex standards nazzjonali, Ewropej 
jew internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Anness II.

bħala standards tal-ICT speċifikazzjonijiet 
tekniċi li mhumiex nazzjonali, Ewropej jew 
internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness II.

Or. en

Emenda 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq proposta minn awtorità pubblika 
msemmija fid-Direttiva 2004/18/KE jew fuq 
l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi li tirrikonoxxi bħala 
standards tal-ICT, speċifikazzjonijiet tekniċi 
li mhumiex standards nazzjonali, Ewropej 
jew internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Anness II.

Fuq proposta minn awtorità pubblika 
msemmija fid-Direttiva 2004/18/KE jew fuq 
l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi li tirreferi għal 
speċifikazzjonijiet tekniċi li mhumiex 
standards nazzjonali, Ewropej jew 
internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness II, bħala standards tal-
ICT.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-istandards minflok ir-rikonoxximent tagħhom huwa t-terminu li jintuża s-solti.

Emenda 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq proposta minn awtorità pubblika 
msemmija fid-Direttiva 2004/18/KE jew fuq 
l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi li tirrikonoxxi bħala 
standards tal-ICT, speċifikazzjonijiet tekniċi 
li mhumiex standards nazzjonali, Ewropej 
jew internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-

Fuq proposta jew minn Stat Membru, jew
minn awtorità pubblika msemmija fid-
Direttiva 2004/18/KE jew fuq l-inizjattiva 
tagħha stess, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi,
wara li tkkonsulta l-Organizzazzjonijiet 
Ewropej tal-Istandardizzazzjoni u mal-
partijiet interessati, li tuża bħala standards 
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rekwiżiti stipulati fl-Anness II. tal-ICT, speċifikazzjonijiet tekniċi li 
mhumiex standards nazzjonali, Ewropej jew 
internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness II.

Or. en

Emenda 219
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istandards tal-ICT imsemmija fl-
Artikolu 9 għandhom jikkostitwixxu l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
msemmija fid-Direttivi 2004/17/KE u 
2004/18/KE, u r-Regolament (KE) 
Nru 2342/2002.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT 
imsemmija fl-Artikolu 9 ta' dan ir-
Regolament għandhom jikkostitwixxu l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
msemmija fid-Direttivi 2004/17/KE u 
2004/18/KE, u r-Regolament (KE) 
Nru 2342/2002.

Or. en

Emenda 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istandards tal-ICT imsemmija fl-Artikolu 9 
għandhom jikkostitwixxu l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
msemmija fid-Direttivi 2004/17/KE u 
2004/18/KE, u r-Regolament (KE) 
Nru 2342/2002.

Standards tal-ICT rikonoxxuti msemmija fl-
Artikolu 9 għandhom jikkostitwixxu l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
msemmija fid-Direttivi 2004/17/KE u 
2004/18/KE, u r-Regolament (KE) 
Nru 2342/2002.

Or. en

Emenda 221
Toine Manders
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Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 10 a
L-użu ta' standards tal-ICT għal servizzi 

soċjali inklużi servizzi tas-saħħa

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr 
ħsara għall-istandards dwar is-servizzi. Is-
Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni 
għandha tqis dispożizzjonijiet ġenerali li 
jiffaċilitaw l-eżerċizzju ta' servizzi soċjali 
inklużi servizzi tas-saħħa.

Or. en

Emenda 222
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-verifika tal-kwalità u tal-konformità 
mal-politika u l-legiżlazzjoni korrispondenti 
tal-Unjoni, tal-istandards Ewropej jew tal-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea;

imħassar

Or. en

Emenda 223
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rendiment tal-ħidma preliminari jew 
anċillari f'rabta mal-istandardizzazzjoni 
Ewropea, inkluż studji, attivitajiet ta' 
kooperazzjoni, seminars, evalwazzjonijiet, 

(c) ir-rendiment tal-ħidma preliminari jew 
anċillari f'rabta mal-istandardizzazzjoni 
Ewropea, inkluż studji, attivitajiet ta' 
kooperazzjoni, seminars, evalwazzjonijiet, 
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analiżijiet komparattivi, ħidma ta' riċerka, 
xogħol fil-laboratorju, testijiet f'laboratorji 
differenti, xogħol ta' evalwazzjoni tal-
konformità u miżuri li jiżguraw li l-perjodi 
għall-iżvilupp u r-reviżjoni tal-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea jitqassru;

analiżijiet komparattivi, ħidma ta' riċerka, 
xogħol fil-laboratorju, testijiet f'laboratorji 
differenti, xogħol ta' evalwazzjoni tal-
konformità u miżuri li jiżguraw li l-perjodi 
għall-iżvilupp u r-reviżjoni tal-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea jitqassru, 
mingħajr ma ssir ħsara lill-prinċipji ta' 
ftuħ, ta' kwalità, ta' trasparenza u ta' 
kunsens fost il-partijiet interessati kollha;

Or. en

Emenda 224
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rendiment tal-ħidma preliminari jew 
anċillari f'rabta mal-istandardizzazzjoni 
Ewropea, inkluż studji, attivitajiet ta' 
kooperazzjoni, seminars, evalwazzjonijiet, 
analiżijiet komparattivi, ħidma ta' riċerka, 
xogħol fil-laboratorju, testijiet f'laboratorji 
differenti, xogħol ta' evalwazzjoni tal-
konformità u miżuri li jiżguraw li l-perjodi 
għall-iżvilupp u r-reviżjoni tal-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea jitqassru;

(c) ir-rendiment tal-ħidma preliminari jew 
anċillari f'rabta mal-istandardizzazzjoni 
Ewropea, inkluż studji, attivitajiet ta' 
kooperazzjoni inkluża kooperazzjoni 
internazzjonali, seminars, evalwazzjonijiet, 
analiżijiet komparattivi, ħidma ta' riċerka, 
xogħol fil-laboratorju, testijiet f'laboratorji 
differenti, xogħol ta' evalwazzjoni tal-
konformità u miżuri li jiżguraw li l-perjodi 
għall-iżvilupp u r-reviżjoni tal-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea jitqassru;

Or. en

Emenda 225
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rendiment tal-ħidma preliminari jew 
anċillari f'rabta mal-istandardizzazzjoni 

(c) ir-rendiment tal-ħidma preliminari jew 
anċillari f'rabta mal-istandardizzazzjoni 
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Ewropea, inkluż studji, attivitajiet ta' 
kooperazzjoni, seminars, evalwazzjonijiet, 
analiżijiet komparattivi, ħidma ta' riċerka, 
xogħol fil-laboratorju, testijiet f'laboratorji 
differenti, xogħol ta' evalwazzjoni tal-
konformità u miżuri li jiżguraw li l-perjodi 
għall-iżvilupp u r-reviżjoni tal-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea jitqassru;

Ewropea, inkluż studji, attivitajiet ta' 
kooperazzjoni (inkluża kooperazzjoni 
internazzjonali), seminars, evalwazzjonijiet, 
analiżijiet komparattivi, ħidma ta' riċerka, 
xogħol fil-laboratorju, testijiet f'laboratorji 
differenti, xogħol ta' evalwazzjoni tal-
konformità u miżuri mmirati biex, fi ħdan il-
limiti tekniċi u finanzjarji, iqassru kemm 
jista' jkun l-perjodi għall-iżvilupp u r-
reviżjoni tal-istandards Ewropej jew il-
prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea, 
mingħajr ma ssir ħsara lill-prinċipji ta' 
ftuħ, ta' kwalità, ta' trasparenza u ta' 
kunsens fost il-partijiet interessati kollha;

Or. en

Emenda 226
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-attivitajiet tas-segretarjati ċentrali tal-
korpi tal-istandards Ewropej, bħalma huma l-
iżvilupp tal-politika, il-koordinazzjoni tal-
attivitajiet għall-istandardizzazzjoni, l-
ipproċessar ta' xogħol tekniku u l-għoti ta' 
informazzjoni lill-partijiet interessati;

(d) l-attivitajiet tas-segretarjati ċentrali tal-
korpi tal-istandards Ewropej, bħalma huma l-
iżvilupp tal-politika, il-koordinazzjoni tal-
attivitajiet għall-istandardizzazzjoni, l-
ipproċessar ta' xogħol tekniku u l-għoti ta' 
informazzjoni lill-partijiet interessati; Dawk 
l-attivitajiet għandhom isiru aċċessibbli
għal persuni b'xi diżabbiltà bl-istess mod kif
inhuma aċċessibli għal kwalunkwe persuna 
oħra li qed tipparteċipa;

Or. en

Emenda 227
Lara Comi, Andreas Schwab

+Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d
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++Test propost mill-Kummissjoni +Emenda

(d) l-attivitajiet tas-segretarjati ċentrali tal-
korpi tal-istandards Ewropej, bħalma huma l-
iżvilupp tal-politika, il-koordinazzjoni tal-
attivitajiet għall-istandardizzazzjoni, l-
ipproċessar ta' xogħol tekniku u l-għoti ta' 
informazzjoni lill-partijiet interessati;

(d) l-attivitajiet tas-segretarjati ċentrali tal-
korpi tal-istandards Ewropej, bħalma huma l-
iżvilupp tal-politika, il-koordinazzjoni tal-
attivitajiet għall-istandardizzazzjoni, djalogu 
regolatorju internazzjonali, l-ipproċessar ta' 
xogħol tekniku u l-għoti ta' informazzjoni 
lill-partijiet interessati;

Or. en

Emenda 228
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-attivitajiet tas-segretarjati ċentrali tal-
korpi tal-istandards Ewropej, bħalma huma l-
iżvilupp tal-politika, il-koordinazzjoni tal-
attivitajiet għall-istandardizzazzjoni, l-
ipproċessar ta' xogħol tekniku u l-għoti ta' 
informazzjoni lill-partijiet interessati;

(d) l-attivitajiet tas-segretarjati ċentrali tal-
korpi tal-istandards Ewropej, bħalma huma l-
iżvilupp tal-politika, djalogi internazzjonali 
u regolatorji, il-koordinazzjoni tal-attivitajiet 
għall-istandardizzazzjoni, l-ipproċessar ta' 
xogħol tekniku u l-għoti ta' informazzjoni 
lill-partijiet interessati;

Or. en

Emenda 229
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-attivitajiet tas-segretarjati ċentrali tal-
korpi tal-istandards Ewropej, bħalma huma l-
iżvilupp tal-politika, il-koordinazzjoni tal-
attivitajiet għall-istandardizzazzjoni, l-
ipproċessar ta' xogħol tekniku u l-għoti ta' 
informazzjoni lill-partijiet interessati;

(d) l-attivitajiet tas-segretarjati ċentrali tal-
korpi tal-istandards Ewropej, bħalma huma l-
iżvilupp tal-politika, kooperazzjoni 
internazzjonali u djalogi fil-qasam ta' 
standards, il-koordinazzjoni tal-attivitajiet 
għall-istandardizzazzjoni, l-ipproċessar ta' 
xogħol tekniku u l-għoti ta' informazzjoni 
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lill-partijiet interessati;

Or. en

Emenda 230
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) it-traduzzjoni, fejn meħtieġa, tal-
istandards Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea użati b'appoġġ 
tal-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
f'lingwi uffiċjali tal-Unjoni barra l-lingwi 
operattivi tal-korpi Ewropej tal-
istandardizzazzjoni jew, f'każijiet 
iġġustifikati kif suppost, f'lingwi oħra barra 
l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni,

(e) it-traduzzjoni tal-istandards Ewropej jew 
il-prodotti tal-istandardizzazzjoni Ewropea 
użati b'appoġġ tal-politiki u l-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni f'lingwi uffiċjali tal-Unjoni barra 
l-lingwi operattivi tal-korpi Ewropej tal-
istandardizzazzjoni jew, f'każijiet 
iġġustifikati kif suppost, f'lingwi oħra barra 
l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni,

Or. el

Emenda 231
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-tfassil ta' informazzjoni biex tispjega, 
tinterpreta u tissimplifika l-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea, inkluż it-tfassil 
ta' gwidi għall-utenti, informazzjoni tal-aħjar 
prassi u azzjonijiet ta' promozzjoni;

(f) it-tfassil ta' informazzjoni aċċessibbli biex 
tispjega, tinterpreta u tissimplifika l-
istandards Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea, inkluż it-tfassil 
ta' gwidi għall-utenti, informazzjoni tal-aħjar 
prassi u azzjonijiet ta' promozzjoni; Tali 
informazzjoni u materjal se jkunu 
disponibbli għal persuni b'xi diżabbiltà;

Or. en
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Emenda 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-tfassil ta' informazzjoni biex tispjega, 
tinterpreta u tissimplifika l-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea, inkluż it-tfassil 
ta' gwidi għall-utenti, informazzjoni tal-aħjar 
prassi u azzjonijiet ta' promozzjoni;

(f) it-tfassil ta' informazzjoni biex tispjega, 
tinterpreta u tissimplifika l-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea, inkluż it-tfassil 
ta' gwidi għall-utenti, informazzjoni tal-aħjar 
prassi u azzjonijiet ta' promozzjoni; Tali 
informazzjoni u materjal se jkunu 
disponibbli f'format elettroniku aċċessibbli 
u/jew format aċċessibbli għal persuni b'xi 
diżabbiltà;

Or. en

Emenda 233
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-tfassil ta' informazzjoni biex tispjega, 
tinterpreta u tissimplifika l-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea, inkluż it-tfassil 
ta' gwidi għall-utenti, informazzjoni tal-aħjar 
prassi u azzjonijiet ta' promozzjoni;

(f) it-tfassil ta' informazzjoni biex tispjega, 
tinterpreta u tissimplifika l-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea, inkluż it-tfassil 
ta' gwidi għall-utenti, sommarji ta' 
standards, informazzjoni tal-aħjar prassi u 
azzjonijiet ta' promozzjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kumplessità tal-istandards u n-nuqqas ta' riżorsi jew ħiliet ħafna drabi jistgħu jiddisswadu 
intrapriżi żgħar milli jużawhom. Għalhekk sommarji li jkun fihom l-informazzjoni rilevanti 
għandhom isiru disponibbli l-istandards ikunu jistgħu jintuzaw aktar faċilment.
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Emenda 234
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-tfassil ta' informazzjoni biex tispjega, 
tinterpreta u tissimplifika l-istandards 
Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea, inkluż it-tfassil 
ta' gwidi għall-utenti, informazzjoni tal-
aħjar prassi u azzjonijiet ta' promozzjoni;

(f) it-tfassil ta' informazzjoni biex tispjega, 
tinterpreta u tippreżenta b'mod sempliċi l-
istandards Ewropej jew il-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea, pereżempju fil-
forma ta' gwidi għall-utenti, sommarji tal-
istandards, kompliazzjonijiet tal-aħjar prassi, 
strateġija għat-tqajjim tal-kuxjenza u 
programmi ta' taħriġ;

Or. el

Emenda 235
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) id-distribuzzjoni ta' standards 
armonizzati mingħajr ħlas;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ li standards huma de facto mandatorji mill-leġiżlazzjoni Ewropea, kif huwa l-każ għal 
"standards armonizzati", dawn għandhom ikunu disponibbli mingħajr ħlas. Fis-settur ferrovjarju,
l-istandards armonizzati huma żviluppati biex jagħtu konformità preżunta ma' Speċifikazzjoni 
Teknika għall-Interoperabilità (TSIs) ibbażat fuq id-Direttiva interoperabbiltà ferrovjarja 2008/5.
Minħabba il-karattru kważi-mandatorju  tagħhom, dawn l-istandards għandhom ikunu 
disponibbli mingħajr ħlas.

Emenda 236
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għarfien espert legali u tekniku, inklużi 
studji, f'rabta mal-evalwazzjoni tal-ħtieġa 
għal standards Ewropej u l-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea u l-iżvilupp 
tagħhom;

(b) għarfien espert legali u tekniku, inklużi 
studji, f'rabta mal-evalwazzjoni tal-ħtieġa 
għal standards Ewropej u l-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea u l-iżvilupp 
tagħhom, u l-istħarriġ tal-esperti;

Or. fr

Emenda 237
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għotjiet għall-azzjonijiet; (a) għotjiet għall-azzjonijiet, ibbażati fuq 
pjan ta' ħidma annwali indikattiv propost 
mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni.

Or. en

Emenda 238
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għotjiet għall-finanzjament tal-ħidmiet 
għall-korpi Ewropej għall-
istandardizzazzjoni u għall-
organizzazzjonijiet imsemmijin fl-Anness III, 
skont ir-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. Fil-każ tat-tiġdid, 
l-għotjiet operattivi ma għandhomx jitnaqqsu 
awtomatikament.

(b) għotjiet għall-finanzjament tal-ħidmiet 
tal-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni u tal-organizzazzjonijiet
imsemmijin fl-Anness III, skont ir-regoli 
stabbiliti fir-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002. Fil-każ tat-tiġdid, l-għotjiet 
operattivi ma għandhomx jitnaqqsu 
awtomatikament.

Or. en
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Emenda 239
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
proposti rigward għotjiet għall-
finanzjament tal- azzjonijiet u għotjiet
għall-finanzjament tal-ħidmiet huma 
evalwati fi żmien xahrejn wara li jitressqu 
mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni, u li fil-każ li l-proposti
huma approvati l-kuntratti jistgħu jiġu
ffirmati fi żmien xahrejn oħra.

Or. en

Emenda 240
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar 
l-arranġamenti għall-finanzjament 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, dwar l-
ammonti tal-għotjiet u, fejn ikun meħtieġ, 
dwar il-perċentaġġ massimu ta’ finanzjament 
skont it-tip ta’ attivita'.

3. Il-Kummissjoni għandha tiftiehem mal-
Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni dwar l-arranġamenti 
għall-finanzjament imsemmija fil-paragrafi 1 
u 2, dwar l-ammonti tal-għotjiet u, fejn ikun 
meħtieġ, dwar il-perċentaġġ massimu ta’ 
finanzjament skont it-tip ta’ attivita'. Tali 
ftehim għandu jkun ibbażat fuq pjan
finanzjarju multi-annwali, fejn gwida ċara 
għandha tapplika għas-servizzi kollha
relevanti tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 241
Małgorzata Handzlik
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar
l-arranġamenti għall-finanzjament 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, dwar l-
ammonti tal-għotjiet u, fejn ikun meħtieġ, 
dwar il-perċentaġġ massimu ta’ finanzjament 
skont it-tip ta’ attivita'.

3. Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-
Korpi Ewropej tal-Istandardizzazzjoni,
għandha tiddeċiedi dwar l-arranġamenti 
għall-finanzjament imsemmija fil-paragrafi 1 
u 2, dwar l-ammonti tal-għotjiet u, fejn ikun 
meħtieġ, dwar il-perċentaġġ massimu ta’ 
finanzjament skont it-tip ta’ attivita'.

Or. en

Emenda 242
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Barra minn hekk, u minkejja dan kollu,
fir-rigward ta' għotjiet għall-finanzjament 
tal-azzjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
taqbel dwar persentaġġ għall-finanzjament 
tal-pjan ta' ħidma annwali.

Or. en

Emenda 243
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) SMEs, organizzazzjonijiet tal-
konsumatur u partijiet interessati ambjentali 
u soċjali għandhom ikunu rappreżentati 
b'mod xieraq fil-ħidma Ewropea tal-
istandardizzazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 5(1).

(b) SMEs, organizzazzjonijiet tal-
konsumatur u partijiet interessati ambjentali 
u soċjali għandhom ikunu rappreżentati 
b'mod xieraq fil-ħidma Ewropea tal-
istandardizzazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 5(1), sakemm esperti relevanti minn 
dawk il-partijiet interessati jkunu disponibbli 
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u lesti jipparteċipaw, sakemm esperti 
relevanti minn dawk il-partijiet interessati
huma disponibbli u lesti li jipparteċipaw;

Or. en

Emenda 244
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) SMEs, organizzazzjonijiet tal-
konsumatur u partijiet interessati ambjentali 
u soċjali għandhom ikunu rappreżentati 
b'mod xieraq fil-ħidma Ewropea tal-
istandardizzazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 5(1).

(b) SMEs, organizzazzjonijiet tal-
konsumatur u partijiet interessati ambjentali 
u soċjali għandhom ikunu rappreżentati u 
jipparteċipaw b'mod xieraq fil-ħidma 
Ewropea tal-istandardizzazzjoni, kif 
imsemmi fl-Artikolu 5(1).

Or. fr

Emenda 245
Barbara Weiler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) SMEs, organizzazzjonijiet tal-
konsumatur u partijiet interessati ambjentali 
u soċjali għandhom ikunu rappreżentati 
b'mod xieraq fil-ħidma Ewropea tal-
istandardizzazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 5(1).

(b) L-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni jiffaċilitaw il-
parteċipazzjoni tal-SMEs, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur, l-
impjegati u l-partijiet interessati ambjentali u 
soċjali fil-ħidma Ewropea tal-
istandardizzazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 5(1).

Or. en

Emenda 246
Lara Comi, Andreas Schwab
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tadatta l-kriterji għar-rikonoxximent tal-
istandards fil-qasam tal-ICT stipulati fl-
Anness II għall-iżviluppi tekniċi;

(b) tadatta l-kriterji għall-użu ta' 
speċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tal-ICT 
stipulati fl-Anness II għall-iżviluppi tekniċi;

Or. en

Emenda 247
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-punti (a) 
u (b) għandhom jiġu adottati wara 
konsultazzjoni mal-Organizzazzjonijiet 
Ewropej tal-Istandards u mal-Forum 
Ewropew għal Strateġija dwar Sistema ta' 
Standardizzazzjoni msemmi fl-Artikolu 6 
(2a).

Or. en

Emenda 248
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-punti (a) 
u (b) għandhom jiġu adottati wara 
konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
Ewropej tal-istandardizzazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet huma fundamentali għas-sistema ta' standardizzazzjoni u konsegwentement l-
organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni għandhom jiġu involuti.

Emenda 249
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 
182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 
182/2011. Il-Kumitat għandu jiltaqa' tal-
anqas darbtejn fis-sena mal-
organizzazzjonijiet Ewropej u nazzjonali 
tal-istandardizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet huma fundamentali għas-sistema ta' standardizzazzjoni u konsegwentement l-
organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni għandhom ikunu involuti.

Emenda 250
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 18 a
Pjattaforma b'multipartijiet interessati

1. Pjattaforma b'multipartijiet interessati
għandha tiġi stabbilita biex tagħti parir lill-
Kummissjoni u lill-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 18 dwar kwistjonijiet relatati mal-
implimentazzjoni tal-politika Ewropea tal-
istandardizzazzjoni fir-rabta tagħha mal-
approċċ regolatorju tal-istandardizzazzjoni
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u l-impatt ekonomiku u soċjali tagħha.
2. Il-Pjattaforma b'multipartijiet interessati 
għandha tkun magħmula min:
a. Rappreżentanti mill-awtoritajiet pubbliċi 
tal-Istati Membri;
b. L-organizzazzjonijiet Ewropej imsemmija 
fl-Anness III;
c. L-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni;
d. L-organizzazzjonijiet Ewropej li 
jirrappreżentaw l-industrija u partijiet 
interessati oħra tas-soċjetà;
3. Il-Pjattaforma b'multipartijiet interessati 
għandha tkun magħmula min:
a. Matul il-preparazzjoni tat-talbiet għal 
standards ġodda lill-Organizzazzjonijiet 
Ewropej tal-Istandardizzazzjoni skont l-
Artikolu 7 (1).

b. Kull meta nuqqasijiet fl-istandards huma 
identifikati minn kwalunkwe parti 
interessata rilevanti inklużi l-awtoritajiet
tas-sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 251
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Korpi għall-Istandardizzazzjoni 
Ewropea għandhom jibagħtu rapport annwali 
lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament. Dan għandu jkun fih 
tagħrif iddettaljat dwar dawn li ġejjin:

1. Il-Korpi għall-Istandardizzazzjoni 
Ewropea għandhom jibagħtu rapport annwali 
lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament. Dan għandu jkun fih 
tagħrif dwar dawn li ġejjin:

Or. en
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Emenda 252
Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 19 a

Reviżjoni
Dan ir-regolament għandu jiġu rieżaminat 
ħames snin wara li jidħol fis-seħħ biex jiġi 
evalwat il-progress li sar meta mqabbel mal-
għanijiet tar-regolament.

Or. en

Emenda 253
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Fl-Artikolu 6(3) tħassar l-ewwel inċiż; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-artikolu kkonċernat huwa dwar mandati. Il-kunċett ta' mandati sparixxa fl-artikolu 7 tal-
proposta leġiżlattiva, u l-perjodu ta' inqas minn tliet xhur jimpedixxi ESOs milli jkollhom
konsultazzjoni utli ma' NSOs. S'issa, mandati għall-istandardizzazzjoni ferrovija relatati ġew 
approvati permezz smigħ ta' kumitat doppju: opinjoni mill-kumitat sezzjonali u l-approvazzjoni
mill-Istandards u Tekniku Regolamenti tal-Kumitat.

Emenda 254
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista ta' 
korpi nazzjonali għall-istandardizzazzjoni u 
kull aġġorniment li jsir għal dik il-lista f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Wara li tikkoordina mal-Organizzazzjonijiet 
Ewropej tal-Istandardizzazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tippubblika lista ta' 
organizzazzjonijiet nazzjonali għall-
istandardizzazzjoni u kull aġġorniment li jsir 
għal dik il-lista f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-ESOs qabel ma tagħmel xi aġġornamenti. Dan il-
koordinament se jiżgura l-koerenza tas-sistema u tal-prinċipju delegazzjoni nazzjonali.

Emenda 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista ta' 
korpi nazzjonali għall-istandardizzazzjoni u 
kull aġġorniment li jsir għal dik il-lista f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Wara li tikkoordina mal-Organizzazzjonijiet 
Ewropej tal-Istandardizzazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tippubblika lista ta' 
Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni u kull aġġorniment li jsir 
għal dik il-lista f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Proposta għal regolament
Anness II – intestatura

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS II REKWIŻITI GĦAR-
RIKONOXXIMENT TA' 

ANNESS II REKWIŻITI GĦALL-UŻU TA' 
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI FIL-
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SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI FIL-
QASAM TAL-ICT

QASAM TAL-ICT

Or. en

Emenda 257
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ġew żviluppati 
fuq il-bażi ta’ teħid tad-deċiżjonijiet 
aċċessibli għall-partijiet interessati kollha fis-
suq jew swieq affettwati mill-istandard

l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ġew żviluppati 
fuq il-bażi ta’ teħid tad-deċiżjonijiet 
aċċessibli għall-partijiet interessati kollha 
fis-suq jew swieq affettwati mill-
ispeċifikazzjoni teknika.

Or. en

Emenda 258
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Anness 2 – punt 2 - punt c - punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-parteċipazzjoni tal-kategoriji kollha ta' 
partijiet interessati intalbet bil-għan li 
jinkiseb bilanċ

il-parteċipazzjoni tal-kategoriji kollha ta' 
partijiet interessati intalbet bil-għan li 
jinkiseb bilanċ

Or. en

Emenda 259
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – punt c a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) rappreżentazzjoni adegwata:
(i) l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ġew 
żviluppati bil-parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati kollha;
(ii) ir-rappreżentazzjoni tal-kategoriji kollha 
tal-partijiet interessati kienet bilanċjata.

Or. en

Emenda 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Anness 2 – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
essenzjali għall-implimentazzjoni ta’ 
speċifikazzjonjiet huma lliċenzjati lil 
applikanti fuq bażi raġjonevoli (ġusta) u 
mhux diskriminatorja ((F) RAND), li 
tinkludi, għad-diskrezzjoni tad-detentur tad-
drittijiet intelletwali, l-għoti tal-proprjetà 
intellettwali essenzjali mingħajr kumpens.

(c) id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
essenzjali għall-implimentazzjoni ta’ 
speċifikazzjonjiet huma lliċenzjati lil 
applikanti fuq bażi raġjonevoli (ġusta) u 
mhux diskriminatorja ((F) RAND), li 
tinkludi l-għoti tal-proprjetà intellettwali 
essenzjali mingħajr kumpens.

Or. en

Emenda 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Anness 2 – punt 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) koerenza: 
l-ispeċifikazzjonijiet mhumiex f'kunflitt ma' 
standards Ewropej jew internazzjonali 
eżistenti .
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza u l-involviment ta' standards Ewropej fuq livell globali huma fundamentali biex 
jinkisbu l-kompetittività u innovazzjoni.

Emenda 262
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Anness 2 – punt 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-prinċipju ta' koerenza huwa 
rrispettat: l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ma 
għandhomx jikkontradixxu standards 
eżistenti nazzjonali, Ewropej u 
internazzjonali jew dawk fil-proċess li jiġu 
abbozzati, u lanqas ma għandhom 
jiddupplikawhom.

Or. fr

Emenda 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Anness 2 – punt 3 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) proċess leġittimu: 
l-ispeċifikazzjonijiet ġew approvati wara 
proċess ta' leġittimazzjoni, inkluża inkjesta
pubblika li tinvolvi l-korpi Ewropej u 
nazzjonali tal-istandardizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li standards ġodda huma kompatibbli mas-sistema eżistenti u li ma 
jinħolqux ostakoli għall-kummerċ u l-innovazzjoni minħabba standards konfliġġenti. Proċessi ta' 
leġitimazzjoni b'saħħithom se jgħinu f'dan ir-rigward.
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Emenda 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Anness III – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Organizzazzjoni Ewropea li 
tirrappreżenta l-SMEs fl-attivitajiet Ewropej 
ta' standardizzazzjoni li:

(a) Organizzazzjoni orizzontali Ewropea li 
tirrappreżenta l-artiġjanat u l-SMEs fl-
attivitajiet Ewropej ta' standardizzazzjoni li:

Or. en

Emenda 265
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness III – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Organizzazzjoni Ewropea li 
tirrappreżenta l-SMEs fl-attivitajiet Ewropej 
ta' standardizzazzjoni li:

(a) Organizzazzjoni Ewropea u nazzjonali li 
tirrappreżenta l-SMEs fl-attivitajiet Ewropej 
ta' standardizzazzjoni li:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-ippjanar tal-istandardizzazzjoni jibqa' viċin is-suq u jkun żgurat li jkun applikabbli fil-
prattika, id-djalogu mfassal biex jinvolvi lill-SMEs u lir-rappreżentanti tagħhom aktar mill-qrib 
fil-proċeduri ta' standardizzazzjoni għandu jkun strutturat b'tali mod li jħalli miftuħa l-possibbiltà 
ta' parteċipazzjoni diretta fil-livell nazzjonali mingħajr filtrazzjoni internazzjonali. Fl-interess, 
inter alia, tad-djalogu strutturat, arranġamenti eżistenti għall-involviment tal-SMEs permezz tal-
korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni m'għandhomx jiġu pperikolati.

Emenda 266
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt b – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tkun tħaddan bħala l-għanijiet u l-
attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza 
tal-interessi tal-konsumaturi fil-proċess ta’ 
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew;

(ii) tkun tħaddan bħala l-għanijiet u l-
attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza 
tal-interessi tal-konsumaturi, inklużi 
konsumaturi li huma partikolarment 
vulnerabbli minħabba d-diżabbiltà mentali 
jew fiżika taghhom, l-età jew l-kredulità 
tagħhom, fil-proċess ta’ standardizzazzjoni 
fil-livell Ewropew;

Or. fr

Emenda 267
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Anness III – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Organizzazzjoni Ewropea li 
tirrappreżenta l-interessi soċjali fl-attivitajiet 
Ewropej ta' standardizzazzjoni li:

(d) Organizzazzjoni Ewropea li 
tirrappreżenta l-interessi soċjali, li titqies 
bħala trejdjunjin jew organizzazzjoni li 
tirrappreżenta l-impjegati, fl-attivitajiet 
Ewropej ta' standardizzazzjoni li:

Or. en

Emenda 268
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Anness III – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Organizzazzjoni Ewropea li 
tirrappreżenta l-interessi soċjali fl-attivitajiet 
Ewropej ta' standardizzazzjoni li:

(d) Organizzazzjoni Ewropea li 
tirrappreżenta, fl-attivitajiet Ewropej ta' 
standardizzazzjoni l-interessi tal-ħaddiema 
rigward is-saħħa u s-sikurezza fil-post tax-
xogħol li:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-Anness III, punt (d) għandu jkopri organizzazzjoni Ewropea li tirrappreżenta
f'attivitajiet ta' standardizzazzjoni, l-interessi tal-ħaddiema rigward is-saħħa u s-sigurtà fuq il-
post tax-xogħol. Madankollu, il-kelma "soċjali" hija mifruxa wisq u tista' toħloq inċertezza legali.
Emenda separata hija introdotta biex tkopri organizzazzjonijiet Ewropej li jirrappreżentaw
interessi soċjali oħra.

Emenda 269
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mhijiex governattiva, ma tagħmilx qligħ, 
u hija indipendenti minn interessi industrijali, 
kummerċjali u ta' negozju jew minn kunflitti 
ta' interessi oħrajn,

(i) mhijiex governattiva, ma tagħmilx qligħ, 
tirrappreżenta, u hija indipendenti minn 
interessi industrijali, kummerċjali u ta' 
negozju jew minn kunflitti ta' interessi 
oħrajn,

Or. en

Emenda 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mhijiex governattiva, ma tagħmilx qligħ, 
u hija indipendenti minn interessi industrijali, 
kummerċjali u ta' negozju jew minn kunflitti 
ta' interessi oħrajn,

(i) mhijiex governattiva, ma tagħmilx qligħ, 
tirrappreżenta, u hija indipendenti minn 
interessi industrijali, kummerċjali u ta' 
negozju jew minn kunflitti ta' interessi 
oħrajn,

Or. en

Emenda 271
Christel Schaldemose
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Proposta għal regolament
Anness 3 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tkun tħaddan bħala l-għanijiet u l-
attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza 
tal-interessi tal-konsumaturi fil-proċess ta’ 
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew;

(ii) tkun tħaddan bħala l-għanijiet u l-
attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza 
tal-interessi tal-konsumaturi u ta' gruppi 
vulnerabbli bħal persuni b'xi diżabbiltà fil-
proċess ta’ standardizzazzjoni fil-livell 
Ewropew;

Or. en

Emenda 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tkun tħaddan bħala l-għanijiet u l-
attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza 
tal-interessi tal-konsumaturi fil-proċess ta’ 
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew;

(ii) tkun tħaddan bħala l-għanijiet u l-
attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza 
tal-interessi tal-konsumaturi u b'mod 
partikolari ta' gruppi vulnerabbli bħal 
persuni b'xi diżabbiltà fil-proċess ta’ 
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew;

Or. en

Emenda 273
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Anness 3 – paragrafu d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tkun tħaddan bħala l-għanijiet u l-
attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza 
tal-interessi tal-konsumaturi fil-proċess ta’ 
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew;

(ii) tkun tħaddan bħala l-għanijiet u l-
attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza 
tal-interessi tal-konsumaturi u ta' gruppi 
vulnerabbli bħal persuni b'xi diżabbiltà fil-
proċess ta’ standardizzazzjoni fil-livell 
Ewropew;
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Or. el

Emenda 274
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tkun tħaddan bħala l-għanijiet u l-
attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza 
tal-interessi soċjali fil-proċess ta’ 
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew;

(ii) tkun tħaddan bħala l-għanijiet u l-
attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza 
tal-interessi tal-ħaddiema fil-proċess ta’ 
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-Anness III, punt (d) għandu jkopri organizzazzjoni Ewropea li tirrappreżenta
f'attivitajiet ta' standardizzazzjoni, l-interessi tal-ħaddiema rigward is-saħħa u s-sigurtà fuq il-
post tax-xogħol. Madankollu, il-kelma "soċjali" hija mifruxa wisq u tista' toħloq inċertezza legali.
Emenda separata hija introdotta biex tkopri organizzazzjonijiet Ewropej li jirrappreżentaw
interessi soċjali oħra.

Emenda 275
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt d – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

tkun ingħatat mandat minn 
organizzazzjonjiet soċjali nazzjonali li ma 
jagħmlux qliegħ f’mill-inqas żewġ terzi tal-
Istati Membri, biex tirrappreżenta l-interessi 
soċjali fil-proċess ta' standardizzazzjoni fil-
livell Ewropew.

tkun ingħatat mandat minn 
organizzazzjonjiet tal-ħaddiema nazzjonali li 
ma jagħmlux qliegħ f’mill-inqas żewġ terzi 
tal-Istati Membri, biex tirrappreżenta l-
interessi tal-ħaddiema fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-Anness III, punt (d) għandu jkopri organizzazzjoni Ewropea li tirrappreżenta
f'attivitajiet ta' standardizzazzjoni, l-interessi tal-ħaddiema rigward is-saħħa u s-sigurtà fuq il-
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post tax-xogħol. Madankollu, il-kelma "soċjali" hija mifruxa wisq u tista' toħloq inċertezza legali.
Emenda separata hija introdotta biex tkopri organizzazzjonijiet Ewropej li jirrappreżentaw
interessi soċjali oħra.

Emenda 276
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Organizzazzjoni Ewropea li 
tirrappreżenta, f'attivitajiet Ewropej ta' 
Standardizzazzjoni, interessi soċjali 
minbarra dawk imsemmija f'punti (b), (c) u 
(d), li:
(i) mhijiex governattiva, ma tagħmilx qligħ, 
u hija indipendenti minn interessi 
industrijali, kummerċjali u ta' negozju jew 
minn kunflitti ta' interessi oħrajn,
(ii) tkun tħaddan bħala l-għanijiet u l-
attivitajiet statutorji tagħha r-
rappreżentanza tal-interessi tas-soċjetà fil-
proċess ta’ standardizzazzjoni fil-livell 
Ewropew;
(iii) tkun ingħatat mandat minn 
organizzazzjonjiet soċjali nazzjonali li ma 
jagħmlux qliegħ f’mill-inqas żewġ terzi tal-
Istati Membri, biex tirrappreżenta l-
interessi soċjali fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiftaħ il-possibbiltà li l-Unjoni toħloq u ssostni fil-futur, organizzazzjonijiet Ewropej 
oħra li jirrappreżentaw interessi soċjali li bħalissa mhumiex koperti fl-Anness III sakemm dawn 
ikunu konformi mal-kriterji stabbiliti hemmhekk.


