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Ċaħda: Din it-taqsira eżekuttiva torbot biss lis-servizzi tal-Kummissjoni involuti fit-tħejjija 
tagħha u ma tippreġudikax il-forma finali ta’ kwalunkwe deċiżjoni li għandha tittieħed mill-
Kummissjoni. 

1. DEFINIZZJONI TAL-PROBLEMA 

Dan id-dokument jikkonċerna biss is-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea li t-tliet 
għaqdiet indipendenti ta' standardizzazzjoni Ewropea, CEN, CENELEC u ETSI 
(minn hawn 'il quddiem l-"ESOs") għandhom rwol ċentrali fiha, u l-istandards għall-
interoperabbiltà fil-qasam tal-ICT. 

L-Istandards u l-istandardizzazzjoni huma għodda politiċi effettivi ħafna għall-UE. 
Is-sempliċi eżistenza tal-istandards issaħħaħ il-kummerċ minħabba l-effett pożittiv 
tagħhom fit-tnaqqis tal-ispejjeż u r-riduzzjoni tal-asimetriji bejn in-naħat tal-
provvista u tad-domanda, speċjalment fil-każ tat-tranżazzjonijiet transkonfinali. 
Bosta studji ekonometriċi stabbilew konnessjoni ċara fil-livell makroekonomiku bejn 
l-istandardizzazzjoni fl-ekonomija, it-tkabbir fil-produttività, il-kummerċ u t-tkabbir 
ekonomiku ġenerali. L-istudji juru li l-istandards eżistenti jikkontribwixxu għal PGD 
bir-rata ta' madwar punt perċentwali fis-sena. Minkejja li l-istandards u l-
istandardizzazzjoni għandhom benefiċċji ħafna iktar mifruxin għall-ekonomija 
Ewropea, jintużaw bħala strumenti politiċi li jiżguraw, fost affarijiet oħra, it-tħaddim 
tas-suq waħdieni, l-interoperabbiltà tan-netwerks u s-sistemi, b'mod partikolari fil-
qasam tal-ICT, livell għoli ta' ħarsien tal-konsumaturi u tal-ambjent, u aktar 
innovazzjoni u inklużjoni soċjali. 

Madankollu, il-konsultazzjonijiet pubbliċi tal-partijiet interessati u r-rapport tal-
Parlament Ewropew dwar il-ġejjieni tal-istandardizzazzjoni Ewropea1 indikaw li 
ċerti problemi hemm bżonn li jiġu indirizzati. 

L-istandards Ewropej għandhom rwol importanti ħafna fit-tħaddim tas-suq intern tal-
prodotti industrijali. L-istandards Ewropej jieħdu post l-istandards nazzjonali li ħafna 
drabi jkunu konfliġġenti u b'hekk joħolqu t-tfixkil tekniku għal suq nazzjonali. Għall-
finijiet ta' din l-istima tal-impatt, l-istandards Ewropej jistgħu jinqasmu f'żewġ 
kategoriji: 

• Standards Ewropej żviluppati fuq talba tal-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' hekk 
imsejjaħ "mandat" li jitlob lill-ESOs ifasslu speċifikazzjonijiet tekniċi ta' natura 
normattiva li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-mandat. Dawn l-istandards 
jistgħu jiġu sottodiviżi f’żewġ kategoriji: 

– Standards armonizzati li jiżguraw li l-prodotti jissodisfaw ir-rekwiżiti 
essenzjali stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-konformità ma' standard 
Ewropew "armonizzat" tiggarantixxi l-livell meħtieġ ta' sikurezza tal-
prodotti. Iżda l-użu ta' standards armonizzati għadu mhuwiex 
obbligatorju u manifattur jista' juża kwalunkwe soluzzjoni teknika oħra 
li turi li l-prodott tiegħu jissodisfa r-rekwiżiti essenzjali. Il-perċentwali 
ta' standards Ewropej li huma standards armonizzati fl-aħħar żewġ 
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deċenji żdiedet minn 3,55% għal 20% fl-2009. Dan juri l-importanza 
dejjem tikber tal-istandards bħala strument ta' akkumpanjament mal-
leġiżlazzjoni tal-UE2. 

– Standards Ewropej oħrajn ta' appoġġ għall-politiki Ewropej; 

• L-istandards Ewropej li jifdal huma adottati mingħajr leġiżlazzjoni tal-UE 
b'inizjattiva tal-impriżi, NSBs jew partijiet interessati oħrajn, jew fuq talba tal-
Kummissjoni.  

1.1. Problema 1: il-proċess għall-adozzjoni tal-istandards Ewropej mitluba mill-
Kummissjoni mhux veloċi biżżejjed 

F'dinja u f'soċjetà li qegħdin jinbidlu b'mod mgħaġġel, speċjalment f'dawk is-setturi 
li huma kkaratterizzati minn prodotti li għandhom ħajja qasira u ċikli ta' żvilupp 
qosra, l-istandards iridu jlaħħqu ma' żvilupp teknoloġiku rapidu. Xi partijiet 
interessati jsostnu li l-proċess kollu biex jinħolqu standards Ewropej jimxi bil-mod 
wisq, għalkemm ilmenti dwar kemm l-istandardizzazzjoni miexja bil-mod jistgħu 
jkunu inqas rilevanti għat-teknoloġiji li jdumu biex jiġu żviluppati u biex jibdew 
jitħaddmu. Bħalissa, iż-żmien għall-iżvilupp tal-elementi mitluba jieħdu lil CEN u 
CENELEC madwar 21,5 u 36 xahar filwaqt li l-ammont ta' ħim tipiku għall-ETSI 
huwa ta' minn 12 għal 24 xahar. Madankollu, il-proċess kollu tal-iżvilupp jista' jkun 
ħafna itwal għall-istandards żviluppati fuq talba tal-Kummissjoni. Għal dawn l-
istandards, hemm erba' stadji ewlenin, jiġifieri t-tħejjija tal-mandat u l-opinjoni 
pożittiva tal-kumitat imwaqqaf skont id-Direttiva 98/34/KE, l-aċċettazzjoni tal-
mandat minn ESO u l-bidu tal-ħidma fuq l-istandard, l-iżvilupp tal-istandard innifsu 
u l-pubblikazzjoni tar-referenza tal-istandard armonizzat fil-ĠU u l-proċedura ta' 
oġġezzjoni. 

1.2. Problema 2: Is-sottorappreżentanza tal-SMEs u l-partijiet interessati tas-soċjetà 
fil-proċess ta' standardizzazzjoni Ewropew 

Bosta studji wrew li l-SMEs jiltaqgħu ma' sensiela ta' problemi fir-rigward tal-
istandards u l-istandardizzazzjoni. Waħda mill-problemi ewlenin, skont bosta 
partijiet interessati, hija li l-SMEs għandhom rappreżentanza żgħira b'mod ġenerali, 
fl-attivitajiet ta' standardizzazzjoni, speċjalment fuq livell Ewropew. Barra minn 
hekk, l-istandards ħafna drabi jkollhom x'jaqsmu mas-sikurezza u l-benessri taċ-
ċittadini, mal-effiċjenza tan-netwerks, mal-ambjent u ma' oqsma oħra tal-politika 
pubblika. Minkejja li l-istandards għandhom rwol importanti fis-soċjetà, l-opinjoni 
tal-partijiet interessati soċjali mhijiex integrata biżżejjed fil-proċess tal-
istandardizzazzjoni fl-UE. Biex tiġi indirizzata l-problema ta' nuqqas ta' 
rappreżentanza tal-SMEs u partijiet interessati soċjali fl-attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni, jitħallsu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-SMEs u lill-partijiet interessati soċjali. Il-kriterji tal-eliġibbiltà 
għal dawn l-għotjiet finanzjarji, il-kundizzjonijiet fuq l-użu tagħhom u t-tipi ta' 
għotjiet finanzjarji jvarjaw ħafna. Xi organizzazzjonijiet jirċievu l-għotjiet għall-
azzjonijiet filwaqt li oħrajn jirċievu wkoll għotjiet biex joperaw.  

                                                 
2 Ċifri dettaljati jistgħu jinsabu fl-Anness 3 filwaqt li l-Anness 4 jagħti ħarsa ġenerali lejn il-leġiżlazzjoni 

tal-UE bl-użu ta' standards Ewropej bħala mezz biex tiġi preżunta l-konformità mar-rekwiżiti essenzjali. 
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1.3. Problema 3: Bħalissa ma tistax issir referenza għall-"Istandards tal-Forums u 
tal-Konsorzji" fl-akkwist pubbliku tal-ICT.  

Fil-qasam tal-ICT, bosta standards li jiżguraw l-interoperabbiltà ma jitħaddmux fid-
dettall mill-ESOs iżda mill-forums u l-konsorzji globali. Dan jgħodd partikolarment 
fil-każ tal-istandards tal-Internet u tal-World Wide Web. L-organizzazzjonijiet 
tradizzjonali li jistabbilixxu l-istandards ma jidħlux fil-qasam tal-ICT, l-iżjed 
minħabba nuqqas ta' għarfien espert speċjalizzat ħafna, u għalhekk fil-preżent, parti 
kbira tax-xogħol fuq l-istandardizzazzjoni huwa magħmul barra mis-sistema formali 
tal-istandardizzazzjoni Ewropea u minn dik Internazzjonali.  

Ir-referenzar tal-istandards fil-proċeduri ta' akkwist pubbliku jista' jkun mezz 
importanti ta' kif titħeġġeġ l-innovazzjoni filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi jkunu 
pprovduti bl-għodda meħtieġa biex jissodisfaw xogħlijiethom, speċjalment fi swieq 
ewlenin bħal saħħa elettronika. Il-proċeduri tal-akkwist pubbliku jridu jkunu 
konformi mad-Direttiva 2004/18/KE li tagħmel differenza bejn standards formali u 
speċifikazzjonijiet tekniċi oħra, li għalihom tintalab addizzjonalment deskrizzjoni ta' 
rekwiżiti funzjonali. Meta l-awtoritajiet pubbliċi jirreferu għall-istandards tekniċi fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi tagħhom, għandhom jispeċifikaw ukoll jekk jippermettux 
lil dawk li jitfgħu l-offerti jikkonfermaw li l-offerta tagħhom tissodisfa l-
ispeċifikazzjonijiet anke jekk ma tkunx tikkonforma mal-istandard tekniku msemmi. 
Madankollu, meta jiġu akkwistati servizzi u prodotti tal-ICT, jistgħu jkunu preżenti 
rekwiżiti addizzjonali. L-awtoritajiet pubbliċi għandhom bżonn ikunu kapaċi 
jiddefinixxu l-istrateġiji u l-arkitetturi tal-ICT tagħhom, inkluża l-interoperabbiltà 
transkonfinali u jakkwistaw sistemi/servizzi tal-ICT u prodotti jew komponenti 
tagħhom, li jissodisfaw ir-rekwiżiti.  

2. GĦANIJIET 

2.1. L-għanijiet politiċi ġenerali 

Din l-inizjattiva għandha l-għan li żżid il-kontribuzzjoni tal-istandards u l-
istandardizzazzjoni Ewropea għal funzjonament aħjar tas-suq intern, li tistimula t-
tkabbir u l-innovazzjoni u t-trawwim tal-kompetittività tal-intrapriżi tal-UE, 
speċjalment l-SMEs.  

2.2. Għanijiet speċifiċi 

• Tnaqqis tal-ħin li jieħu l-proċess ta' standardizzazzjoni għall-istandards 
żviluppati fuq talba tal-Kummissjoni; 

• L-iżgurar li l-SMEs u l-partijiet interessati soċjali jkunu rappreżentati 
adegwatament fil-proċess ta' standardizzazzjoni, speċjalment għall-istandards 
żviluppati fuq talba tal-Kummissjoni; 

• Il-firxa ikbar tal-użu tal-istandards tal-ICT u b'hekk tissaħħaħ l-
interoperabbiltà permezz ta' suq tal-akkwisti pubbliċi Ewropew iktar integrat 
għall-prodotti u s-servizzi tal-ICT, speċjalment b'rabta mat-twaqqif ta' "e-
Internal Market"; 
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• It-tneħħija tal-ambigwitajiet mill-qafas ġuridiku eżistenti. 

3. STIMI TAL-IMPATTI 

3.1. Problema 1: il-proċess Ewropew tat-tfassil tal-istandards mhux veloċi biżżejjed 

3.1.1. Possibilità Politika 1.0: Xenarju bażi 

Kif deskritt hawn fuq. Din isservi bħala referenza biex il-possibilitajiet l-oħra jiġu 
vvalutati billi jitqabblu magħha. 

3.1.2. Possibilità Politika 1.A: speċifikazzjoni tal-iskadenzi għat-tlestija tal-istandard 
Ewropej.  

Il-vantaġġ ta' din il-possibilità huwa li l-istandards Ewropej ikunu disponibbli wara 
perjodu relattivament qasir. Il-preżunzjoni hi li l-ESOs jaċċettaw skadenzi iqsar u li 
jistgħu jipperswadu esperti tekniċi li lesti jqattgħu iktar ħin jiżviluppaw standard. Il-
benefiċċji ekonomiċi pożittivi tad-disponibilità iktar bikrija ta' standard jista' jkun 
ikkalkulat b'rata ta' tkabbir ta' madwar punt perċentwali fis-sena għall-prodott jew 
servizz kopert mill-istandard.  

Minbarra l-fatt li din il-possibilità tkun tapplika biss għall-istandards armonizzati u 
għall-istandards Ewropej mitluba mill-Kummissjoni, data ta' skadenza li tobbliga lill-
ESOs iħaffu l-proċessi formali ta' ssettjar tal-istandards tista' tħalli impatt negattiv 
fuq il-kwalità tal-istandard. Iż-żmien jista' jinkiseb biss billi jitnaqqas il-kunsens u 
korrespondentement jitqassar (jew jiġi evitat) wieħed mill-istadji intermedji ta' 
konsultazzjoni.  

Id-dati ta' skadenza għall-istandards Ewropej kollha u l-produzzjoni ta' tal-inqas l-
istess ammont ta' standards f'inqas żmien jistgħu jwasslu għal żieda fl-ispejjeż 
(laqgħat iktar frekwenti pereżempju) fuq bażi annwali. Għandu jkun hemm spiża 
annwali addizzjonali stmata għal kull standard ta' madwar EUR 150 000 sa 
EUR 200 000 kieku l-istandards jiġu ffinilazzati f'sentejn. Iż-żieda fil-ħeffa tkun 
possibbli biss jekk l-industrija u l-partijiet interessati l-oħra jaqblu li jaqsmu l-ispiża 
addizzjonali jew jekk il-Kummissjoni tiffinanzjaha. Sakemm ma jittiħdux miżuri 
speċifiċi, id-dati ta' skadenza għall-istandards Ewropej kollha bilfors li jħallu impatt 
negattiv fuq l-involviment tal-SMEs u l-partijiet interessati tas-soċjetà.  

3.1.3. Possibilità Politika 1.B: il-ħolqien ta' Aġenzija Ewropea għall-Istandards li tkun 
tiġġestixxi l-proċess ta' tfassil tal-istandards.  

Il-vantaġġ ta' din il-possibilità hi li l-aġenzija tkun issorveljata mil-leġiżlatur 
Ewropew u li tkun iktar diffiċli biex jinċaħdu mandati għal standards Ewropej. Il-
ħolqien ta' aġenzija ta' standardizzazzjoni Ewropea ġdida tkun tfisser li t-talbiet għal 
standards armonizzati jkunu ttrattati bħala prijorità. Il-livell ta' duplikazzjoni tar-
riżorsi u l-ispejjeż amministrattivi tkun iktar baxxa u l-għarfien espert disponibbli 
kollu jinġabar f'post wieħed. Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-
proċess ta' standardizzazzjoni jista' jittejjeb. 

Madankollu din il-possibilità għandha għadd ta' żvantaġġi konsiderevoli. Dan 
jirrikjedi, fuq kollox, kooperazzjoni mill-qrib mal-NSBs biex tkun vijabbli. Aġenzija 
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dwar l-istandardizzazzjoni Ewropea ma tkunx tista' topera mingħajr l-appoġġ 
tagħhom. Barra minn hekk, aġenzija ma tkunx tista' tipprovdi l-livell ta' għarfien 
espert neċessarju biex il-ħidmiet tal-kumitat tekniku jkunu jistgħu jsiru b'mod 
effettiv. Għalhekk, il-kunsens bejn l-esperti jkun għadu neċessarju, irrispettivament 
minn jekk ix-xogħol ikunx sar fl-awspiċi ta' ESO jew aġenzija. Din il-possibilità 
ċertament twassal għal spejjeż addizzjonali sostanzjali għall-baġit tal-UE. Il-
Kummissjoni bħalissa tikkontribwixxi 21,2 miljun euro, jiġifieri madwar 47% tad-
dħul totali tat-tliet ESOs (EUR 44 000 000). Il-bqija tad-dħul tal-ESOs huwa 
ffinanzjat prinċipalment mill-ħlasijiet u l-kontribuzzjonijiet tal-membri. Wieħed irid 
iżomm f'moħħu li l-għadd ta' standards maħruġa mill-Kummissjoni huwa proporzjon 
pjuttost żgħir tat-total li jinħareġ mill-ESOs  

3.1.4. Possibilità Politika 1.C: proċeduri trasparenti u ssemplifikati għal standards 
armonizzati u standards Ewropej oħra mitluba mill-Kummissjoni.  

Proċess ta' programmazzjoni annwali jew multiannwali iktar organizzat iżid l-
ammont tax-xogħol tas-servizzi tal-Kummissjoni imma jkollu impatt ġenerali 
pożittiv. Dan ikun jippermetti lill-ESOs jantiċipaw talbiet li jkunu għadhom ġejjin u 
jqassru l-proċess ta' aċċettazzjoni ħalli l-istandards armonizzati jkunu iktar 
disponibbli malajr fis-suq għall-użu min-negozji. Din il-possibilità tħalli impatt 
pożittiv fuq is-suq intern u l-kompetittività tan-negozji (inklużi l-SMEs) billi 
jitnaqqas il-perjodu għall-ħruġ ta' mandati f'madwar 6 xhur (billi titneħħa l-
konsultazzjoni separata tal-kumitat) filwaqt li 6 xhur oħra jistgħu jitneħħew minn 
tmiem il-proċess billi jkun hemm kisbiet fl-effiċjenza meta jitqajmu oġġezzjonijiet. 
Ma jistgħu jiġu identifikati l-ebda impatti negattivi jew spejjeż supplimentari. 
Għalkemm din il-possibilità għandha impatt kumplessivament pożittiv mingħajr ebda 
impatti negattivi, l-iżvantaġġ ewlieni hu li jkunu japplikaw standards armonizzati u 
standards żviluppati fuq talba tal-Kummissjoni, li jfisser li ma jkun hemm l-ebda 
impatt fuq il-ħeffa tax-xogħol ta' standardizzazzjoni Ewropew. 

3.2. Problema 2: L-involviment tal-SMEs u l-partijiet interessati tas-soċjetà fil-
proċess ta' standardizzazzjoni Ewropew 

3.2.1. Possibilità Politika 2.0: xenarju bażi (jiġifieri l-kontribuzzjoni finanzjarja lir-
rappreżentanti tal-SMEs u l-partijiet interessati tas-soċjetà) 

Kif deskritt hawn fuq. Din isservi bħala referenza biex il-possibilitajiet l-oħra jiġu 
vvalutati billi jitqabblu magħha. 

3.2.2. Possibilità Politika 2.A: Il-faċilitazzjoni tar-rappreżentanza diretta tal-SMEs u l-
partijiet interessati tas-soċjetà fi ħdan l-organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni 
Ewropew  

Parteċipazzjoni diretta fit-tul, ta' persunal ta' partijiet interessati tas-soċjetà u SME's 
individwali li jkun jifhem f'affarijiet tekniċi, fil-laqgħat u d-diskussjonijiet ta' kumitat 
tekniku, tkun tippermetti lil dan il-persunal biex jibni reputazzjoni fi ħdan l-
organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni. Barra minn hekk, il-persunal jista' jaħdem 
direttament biex jinfluwenza l-proċess. Il-parteċipazzjoni fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni tirrikjedi fehim teniku qawwi tal-istandards proposti u tal-kuntest 
tagħhom. Barra minn hekk, il-parteċipanti hemm bżonn ikunu lesti jikkommettu 
ruħhom bil-quddiem għal investimenti sostanzjali tal-ħin u l-enerġija meħtieġa biex 
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isegwu d-diskussjonijiet interni li jkunu għaddejjin dwar is-suġġett tal-istandard 
futur. Il-linja gwida aċċettata ġeneralment hi li parteċipazzjoni importanti fi 
kwalunkwe kumitat tekniku jew grupp ta' ħidma tirrikjedi bażi ta' madwar 20% tal-
ħin ta' dak li jkun. 

3.2.3. Possibilità Politika 2.B: L-għoti ta' drittijiet ta' votazzjoni lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-SMEs u lill-partijiet interessati tas-soċjetà fi ħdan l-
organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni Ewropew  

L-għoti ta' drittijiet ta' votazzjoni lil għadd limitat sew ta' organizzazzjonjiet 
rappreżentattivi tax-xogħol tekniku fi ħdan is-CEN iħalli impatt pożittiv ħafna fuq l-
involviment tal-SMEs u l-partijiet interessati tas-soċjetà. Delegazzjonijiet oħra bi 
drittijiet ta' votazzjoni jkollhom iqisu l-fehmiet espressi mid-delegati tal-SMEs u l-
partijiet interessati tas-soċjetà. Ma jistgħu jiġu identifikati l-ebda impatti negattivi. 
Madankollu, l-għoti ta' drittijiet ta' votazzjoni lill-organizzazzjonijiet ħlief l-NSBs 
irid jiġi nnegozjat u maqbul mal-membri tal-ESOs li għalhekk jagħmel il-fattibilità 
ta' din il-possibilità inċerta. Barra minn hekk, din tista' tkun tinvolvi l-ħlas ta' miżati 
għas-sħubija ogħla li jżidu l-ispejjeż ta' din il-possibilità għall-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-SMEs u lill-partijiet interessati tas-soċjetà.  

3.2.4. Possibilità Politika 2.C: It-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-organizzazzjonijiet li 
jirrapreżentaw lill-SMEs u lill-partijiet interessati tas-soċjetà fi ħdan l-ESOs billi 
jistipulaw il-possibilità ta' għotja operattiva 

L-aspett pożittiv ta' din il-possibilità hu li tistipula l-possibilità ta' appoġġ kontinwu 
lill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-SMEs u lill-partijiet interessati tas-
soċjetà ħalli jkunu jistgħu jikkonsolidaw ir-rwol tagħhom fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni. L-aspett pożittiv l-ieħor huwa li l-possibilità ta' għotja operattiva 
fiha impetu qawwi għall-ESOs biex ikomplu jqisu dawn l-organizzazzjonijiet bħala 
sħab solidi fil-proċess ta' standardizzazzjoni sabiex l-opinjonijiet ta' dawk l-
organizzazzjonijiet jitqiesu adegwatament matul il-ħidma teknika tal-istandards 
Ewropej. Madankollu, din il-possibilità tkun titlob eċċezzjoni għall-prinċipju ta' 
tnaqqis gradwali fl-att bażiku li huwa l-pedament għall-għotjiet. Barra minn hekk, 
din il-possibilità titlob li l-ammonti baġitarji li bħalissa huma mifruxa ma' bosta linji 
baġitarji jkunu tal-inqas miżmuma mill-awtorità baġitarja. Ma setgħu jiġu identifikati 
l-ebda impatti negattivi. 

3.3. Problema 3: Bħalissa ma tistax issir referenza għall-"Istandards tal-Forums u 
tal-Konsorzji" fl-akkwist pubbliku tal-ICT. 

3.3.1. Possibilità politika 3.0: xenarju bażi 

Kif deskritt hawn fuq. Din isservi bħala referenza biex il-possibilitajiet l-oħra jiġu 
vvalutati billi jitqabblu magħha. 

3.3.2. Possibilità Politika 3.A: Ritorn għall-implimentazzjoni tal-mekkaniżmi tad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 87/95/KEE li jikkonċernaw l-akkwist pubbliku u l-politika  

Il-vantaġġ ta' din il-possibilità hi li ma jkun hemm bżonn ta' ebda bidla leġiżlattiva u 
l-ispejjeż amministrattivi korrispondenti għal-leġiżlatur tal-UE u l-Istati Membri 
jistgħu jiġu evitati. Madankollu, it-trasformazzjoni ta' standards ta' Forums u 
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Konsorzji fi standards Ewropej iwasslu għal ħlasijiet, responsabilitajiet u spejjeż 
supplimentari għall-ESOs. Parti sostanzjali tal-ispejjeż ikollhom jitħallsu mill-
Kummissjoni. Barra minn hekk, l-ESOs ikunu responsabbli għar-reviżjoni u l-
aġġornament regolari tal-istandard. Apparti dan, iċ-ċirkostanzi msemmija fl-
Artikolu 5(3) ma jibqgħux jikkorrispondu għar-realtà teknoloġika fis-suq. Għalhekk, 
din il-possibilità tista' teħtieġ interpretazzjoni wiesgħa ħafna tad-dispożizzjonijiet 
tad-Deċiżjoni 87/95/KEE. Minħabba n-nuqqas ta' ċertezza legali, l-impatti fuq is-suq 
intern, l-SMEs, l-awtoritajiet pubbliċi, il-konsumaturi u l-innovazzjoni jkunu minimi. 
Madankollu, ma jkun hemm l-ebda impatti baġitarji.  

3.3.3. Possibilità Politika 3.B: Titħalla ssir referenza għall-"Istandards tal-Forums u l-
Konsorzji"  

Il-vantaġġ ta' din l-alternattiva hi li l-possibilità ta' referenza għal Standards ta' 
Forums u Konsorzji għal finijiet ta' akkwist fuq bażi ġuridika soda hija mistennija 
ddawwar it-tendenza lejn il-frammentazzjoni tas-suq u jkollha impatt pożittiv fuq is-
suq intern, speċjalment għan-negozji li joffru prodotti jew servizzi li jikkonformaw 
ma' dawn l-Istandards tal-Forums u l-Konsorzji. Din il-possibilità jkollha impatti 
indiretti pożittivi fuq l-awtoritajiet pubbliċi, l-SMEs u l-konsumaturi, meta tqis il-
proliferazzjoni ta' prodotti elettroniċi tal-konsumatur b'teknoloġija avvanzata li 
jesebixxu effetti ta' netwerk.  

Dawn l-impatti pożittivi, madankollu, jista' jkollhom riskji korrispondenti. Riskju 
importanti hu li l-Istandards tal-Forums u l-Konsorzji jista' jkun fihom teknoloġiji 
proprjetarji, fejn monopolju fattwali f'teknoloġija jkun jirriżulta f'monopolju fattwali 
fis-suq għas-servizzi u l-prodotti bbażati fuq it-teknoloġija. Dan imbagħad 
jiffavorixxi lill-uniku fornitur ta' dik it-teknoloġija. Għalhekk, ikun neċessarju li l-
Istandards tal-Forums u l-Konsorzji tal-inqas josservaw il-politiki FRAND IPR, kif 
inhu l-każ bl-ESOs, jew joperaw fuq bażi mingħajr royalties. Dan huwa fost il-
kriterji jew attributi predefiniti3 li fid-dawl tagħhom għandhom jiġu magħżula u 
valutati mill-Kummissjoni bl-għajnuna mill-partijiet interessati permezz ta' 
"Pjattaforma" konsultattiva ta' firxa wiesgħa ħafna ta' partijiet interessati u mingħajr 
rikors għal għarfien espert estern bi ħlas.  

3.3.4. Possibilità Politika 3.C: Għoti ta' Status ta' Entitajiet Rikonoxxuti skont id-
Direttiva 98/34/KE lil forums u konsorzji Privati Magħżula  

L-impatti ta' din il-possibilità jiddependu minn għadd ta' fatturi esterni, bħal kemm 
il-forums u l-konsorzji magħżula jkunu jridu jiġu rikonoxxuti u jissottomettu ruħhom 
għall-kontrolli fir-rigward tal-kriterji tad-WTO dwar l-istandardizzazzjoni. Il-forums 
u l-konsorzji jistgħu ma jkunux iridu japplikaw għar-rikonoxximent minħabba l-
ispiża addizzjonali tal-akkreditazzjoni, it-tiġdid perjodiku tagħha (eż. l-ispiża għal 
verifika interna) u l-ispejjeż relatati mal-konformità mar-rekwiżiti tal-proċess u 
kunsiderazzjonijiet rigward "l-indipendenza" tagħhom. F'każ ta' rikonoxximent, il-
forums u l-konsorzji jkollhom jikkonformaw ma' ċerti aspetti proċedurali ta' 
standardizzazzjoni formali li jkunu jistgħu jnaqqsu l-ħeffa tal-iżvilupp tal-istandards 

                                                 
3 Lista ta' attributi possibbli hija stabbilita fil-punt 2.1 tal-White Paper tal-Kummissjoni dwar "Il-

Modernizzazzjoni tal-Istandardizzazzjoni tal-ICT fl-UE - It-Triq 'il Quddiem" - COM(2009) 324, 
3.7.2009. 
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fil-futur. Ir-rikonoxximent ta' forums u konsorzji privati jkun iponi xi problemi 
notevoli ta' governanza u koordinazzjoni. Forums u konsorzji privati normalment 
ikollhom ħlasijiet għas-sħubija għoljin, li jistgħu jiskoraġġixxu l-parteċipazzjoni tal-
SMEs għall-proċess ta' standardizzazzjoni u jirrappreżentaw fattur ta' 
diskriminazzjoni. L-SMEs ikunu qed jiffaċċjaw iktar sfidi fil-parteċipazzjoni attiva 
fil-konsorzji, imma inqas problemi fl-osservazzjoni passiva tal-attivitajiet tagħhom. 
Għaldaqstant, kumpaniji ikbar imorru x'aktarx aħjar bl-impenji ta' standardizzazzjoni 
attivi tagħhom. Fi kwalunkwe każ, din il-possibilità tkun teħtieġ skrutinju bir-reqqa 
tal-garanziji proċedurali offruti mill-forums u l-konsorzji, bħala parti mill-proċess 
tal-għażla.  

Din il-possibilità tissarraf fi spejjeż addizzjonali għall-forums u l-konsorzji, 
speċjalment fit-turija tal-konformità mal-kriterji tad-WTO u b'mod partikolari għar-
rekwiżiti tal-proċess u l-kunsiderazzjonijiet rigward "l-indipendenza" tagħhom. F'każ 
ta' rikonoxximent, il-forums u l-konsorzji jkollhom jikkonformaw mal-aspetti 
proċedurali ta' standardizzazzjoni formali u jissodisfaw id-dmirijiet ta' entità 
rikonoxxuta. L-ebda wieħed minn dawn l-aspetti ma jagħti xi valur iżjed lill-kontenut 
u l-kwalità tal-istandard. Dan ikun jeħtieġ ukoll riżorsi addizzjonali mill-baġit tal-UE 
peress li jkun raġonevoli għall-organizzazzjonijiet li qegħdin jikkonformaw mal-
kriterji kollha li jkunu intitolati għal benefiċċju finanzjarju mill-UE. 

4. TQABBIL TAL-POSSIBILITAJIET 

Il-possibilitajiet politiċi għat-tliet oqsma tal-problema jitqabblu skont il-kriterji tal-
effettività (jiġifieri sa liema punt dawn ikunu jissodisfaw l-għanijiet speċifiċi), l-
effiċjenza (jiġifieri xi jkunu l-ispejjeż ta' dawn) u l-koerenza mal-politiki tal-UE. Fuq 
din il-bażi, huwa ssuġġerit li l-possibilitajiet li ġejjin jinżammu: 

• Il-kumbinazzjoni tal-Possibilitajiet politiċi 1.A (dati ta' skadenza għat-tlestija tal-
istandard Ewropej) u 1.C (proċeduri trasparenti u ssemplifikati għal standards 
armonizzati u standards Ewropej oħra mitluba mill-Kummissjoni); 

• Possibilità Politika 2.C: It-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-organizzazzjonijiet li 
jirrapreżentaw lill-SMEs u lill-partijiet interessati tas-soċjetà fi ħdan l-ESOs billi 
jistipulaw il-possibilità ta' għotja operattiva. 

• Possibilità Politika 3.B: Titħalla ssir referenza għall-"Ispeċifikazzjonijiet tal-
Forums u l-Konsorzji". 


