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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
Istandardizzazzjoni Ewropea u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 
93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 
2007/23/KE, 2009/105/KE u 2009/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0315),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0150/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-
21 ta' Settembru 20111,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar is-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni  terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1
Proposta għal regolament
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-

(2) L-istandardizzazzjoni Ewropea tagħti 
spinta wkoll lill-kompetittività tal-impriżi 
speċjalment billi tiffaċilita l-moviment 
liberu tal-prodotti u s-servizzi, l-

                                               
1 ĠU C376, 22.12.2011, p. 69.
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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.

interoperabbiltà tan-netwerks, il-mezzi tal-
komunikazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku u l-
innovazzjoni. L-istandardizzazzjoni 
Ewropea ssaħħaħ il-kompetittività globali 
tal-industrija Ewropea, meta tkun 
stabbilita f'koordinazzjoni mal-
Organizzazzjonijiet tal-Istandardizzazzjoni 
Internazzjonali, jiġifieri l-Organizzazzjoni 
tal-Istandardizzazzjoni Internazzjonali 
(ISO), il-Kummissjoni Elettroteknika 
Internazzjonali (IEC) u l-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
(ITU).  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.

Or. en

Emenda 2
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 tal-Istandardizzazzjoni 
Ewropea għandha tkompli tibqa' tiġi 
organizzata skont il-prinċipji ta' 
trasparenza, onestà, imparzjalità, 
kunsens, manutenzjoni, disponibbiltà, 
kwalità, stabbiltà, effikaċja, indipendenza 
ta' interessi speċifiċi, relevanza tas-suq, 
koerenza u, fejn japplika, teħid tad-
deċiżjonijiet fuq il-bażi tar-
rappreżentazzjoni nazzjonali. L-istandards 
Ewropej għandhom jibqgħu jkunu adottati 
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mill-Organizzazzjonijet tal-
Istandardizzazzjoni Ewropej, 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

Emenda 3
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 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 4
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-

(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 
biżżejjed u mhumiex involuti biżżejjed fis-
sistema ta' standardizzazzjoni u għalhekk 
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SME. Għaldaqstant, huwa essenzjali li
tiżdied ir-rappreżentanza u l-
parteċipazzjoni ta' dawn fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni, partikolarment fil-
kumitati tekniċi.

hemm ir-riskju li l-istandards ma jqisux il-
bżonnijiet u l-interessi tal-SME. Huwa 
neċessarju, għalhekk, li titjieb il-
parteċipazzjoni tal-imrpiżi ż-żgħar u ta' 
daqs medju fuq il-livell nazzjonali, fejn 
dawn jistgħu jkunu aktar effikaċi 
minħabba anqas spejjeż u nuqqas ta' 
ostakli lingwistiċi, bi qbil mal-prinċipju 
tad-delega nazzjonali. Għaldaqstant, huwa 
essenzjali li dan ir-Regolament itejjeb ir-
rappreżentanza u l-parteċipazzjoni ta' dawn 
fil-kumitati tekniċi nazzjonali u jiżgura l-
aċċess effikaċi tagħhom għall-istandards.

Or. en

Emenda 5
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 b'mod ġenerali f' attivitajiet 
ta' standardizzazzjoni Ewropej. Għalhekk, 
id-delegati nazzjonali li jinsabu fil-
kumitati tekniċi Ewropej għandhom 
jirrapeżentaw l-interessi tal-impriżi ż-
żgħar u ta' daqs medju, b'mod li huwa 
aktar sistematiku u effikaċi. Barra minn 
hekk, dan ir-Regolament għandu jiżgura 
parteċipazzjoni xierqa tal-SMEs fil-proċess 
ta' standardizzazzjoni Ewropea minn entità 
li għandha kuntatt effettiv u tirrapreżenta 
b'mod xieraq lill-impriżi ż-żgħar u ta' 
daqs medju u lill-organizzazzjonijiet 
tagħhom fil-livell nazzjonali.

Or. en
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Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Fil-parti l-kbira tal-Istati Membri, l-
awtoritajiet pubbliċi juru interess limitat 
fil-parteċipazzjoni tal-proċess tal-iżvilupp 
tal-istandards, minkejja l-importanza tal-
istandardizzazzjoni bħala għodda li 
tappoġġja l-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. Dan ir-Regolament, għalhekk, 
għandu jiżgura l-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-
parteċipazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali 
hija partikolarment kruċjali għall-
funzjonament tajjeb tal-leġiżlazzjoni fl-
oqsma koperti mill-'Approċċ il-Ġdid', u 
sabiex jiġu evitati objezzjonijiet ex post 
għal standards armonizzati.

Or. en

Emenda 7
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) 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 
(JRC) żviluppa għodda importanti u 
disponibbli għall-pubbliku li permezz 
tagħhom issir valutazzjoni ta' dawn l-
impatti tul il-ħajja tal-prodotti u tas-
servizzi. Dan ir-Regolament, għalhekk, 
għandu jiżgura li l-JRC jista' jkollu rwol 
attiv fis-sistema tal-istandardizzazzjoni 
Ewropea.
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Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-vijabbiltà tal-kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni u s-sistema ta' 
standardizzazzjoni Ewropea tiddependi fuq 
l-attenzjoni li biha jiġu ppjanati talbiet 
futuri għall-iżvilupp ta' standards. Dan l-
ippjanar jista' jittejjeb, partikolarment billi 
l-partijiet interessati jagħtu l-fehmiet 
tagħhom. Peress li d-Direttiva 98/34/KE 
diġà tistipula dwar il-possibbiltà li l-korpi
Ewropej għall-istandardizzazzjoni jfasslu
d-dettalji tal-istandards Ewropej, jixraq li 
jiġi stabbilit ippjanar aħjar u iktar 
trasparenti f'programm ta' ħidma annwali li 
jkun fih ħarsa ġenerali tat-talbiet kollha 
għall-istandards li l-Kummissjoni 
biħsiebha tippreżenta lill-korpi Ewropej 
għall-istandardizzazzjoni.

(17) Il-vijabbiltà tal-kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni u s-sistema ta' 
standardizzazzjoni Ewropea tiddependi fuq 
l-attenzjoni li biha jiġu ppjanati talbiet 
futuri għall-iżvilupp ta' standards. Dan l-
ippjanar jista' jittejjeb, partikolarment billi 
l-partijiet interessati jagħtu l-fehmiet 
tagħhom. Peress li d-Direttiva 98/34/KE 
diġà tistipula dwar il-possibbiltà li l-
Organizzazzjonijiet tal-Istandardizzazzjoni 
Ewropej ifasslu d-dettalji tal-istandards 
Ewropej, jixraq li jiġi stabbilit ippjanar 
aħjar u iktar trasparenti f'programm ta' 
ħidma annwali li jkun fih ħarsa ġenerali 
tat-talbiet kollha għall-istandards li l-
Kummissjoni biħsiebha tippreżenta lill-
Organizzazzjonijiet tal-Istandardizzazzjoni
Ewropej. Madankollu, peress li l-
istandards huma primarjament għodda 
tas-suq, jeħtieġ li jiġi żgurat livell għoli ta' 
kooperazzjoni bejn l-Organizzazzjonijiet 
tal-Istandardizzazzjoni Ewropej u l-
Kummissjoni għall-istabbiliment tal-
programm ta' ħidma annwali tal-
istandardizzazzjoni Ewropew sabiex jiġi 
żgurat li l-istandards li l-Kummissjoni bi 
ħsiebha titlob mill-Organizzazzjonijiet 
għall-Istandardizzazzjoni Ewropej, ikunu 
immexxija mis-suq.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Konsultazzjoni aħjar bejn il-
Kummissjoni u l-Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Ewropej hija 
meħtieġa wkoll qabel ma tinħareġ talba 
għal xogħol ġdid ta' standardizzazzjoni, 
sabiex ikun żgurat li l-Organizzazzjonijiet 
tal-Istandardizzazzjoni Ewropea 
janalizzaw ir-relevanza tas-suq tas-suġġett 
propost, jiżguraw li dan huwa limitat 
għad-definizzjoni tal-mezzi tekniċi sabiex 
jintlaħqu l-objettivi tal-politika mfassla 
mil-leġiżlatur, u jwieġbu aktar fil-pront 
dwar jekk jistgħux jagħmlu x-xogħol ta' 
standardizzazzjoni li ġie mitlub.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Sabiex jitħaffef il-proċess ta' 
standardizzazzjoni u tkun faċilitata l-
parteċipazzjoni tal-partijiet kollha 
interessati fih, l-Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Ewropej u Nazzjonali 
għandhom, fil-metodi tax-xogħol 
tagħhom, jagħmlu l-aħjar użu mit-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jużaw fis-sħiħ il-medda kollha tal-
istandards relevanti meta jkunu qegħdin 
jixtru xi hardware, software u servizzi tat-
teknoloġija tal-informazzjoni, pereżempju 
billi jagħżlu standards li jistgħu jiġu 
implimentati mill-fornituri interessati 
kollha, dan jagħti lok għal iżjed 
kompetizzjoni u jitnaqqas ir-riskju ta' 
saturazzjoni. Id-Direttiva 2004/17/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu li tikkoordina l-proċeduri ta' 
akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi 
tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u 
postali u d-Direttiva 2004/18/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi 
jispeċifikaw li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
fil-akkwist pubbliku għandhom jiġu 
fformulati b'referenza għal standards 
nazzjonali li jittrasponu l-istandards 
Ewropej, l-approvazzjonijiet tekniċi 
Ewropej, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
komuni, l-istandards internazzjonali, 
sistemi oħrajn ta' referenza teknika 
stabbiliti mill-korpi Ewropej għall-
istandards jew – fejn dawn ma jeżistux –
għal standards nazzjonali, 
approvazzjonijiet tekniċi nazzjonali jew 
speċifikazzjonijiet tekniċi nazzjonali 
marbutin mat-tfassil, il-kalkolu u l-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet u l-użu tal-
prodotti, jew l-ekwivalenti. Iżda l-
istandards fil-qasam tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni ħafna 
drabi jiġu żviluppati minn 
organizzazzjonijiet oħra għall-iżvilupp tal-
istandards u ma jidħlu f'ebda kategoriji ta' 
standards u approvazzjonijiet stabbiliti fid-
Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE. 
Għalhekk jeħtieġ li tkun prevista l-
possibbiltà li l-ispeċifikazzjonijiet għal-

(19) L-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jużaw fis-sħiħ il-medda kollha tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi relevanti meta 
jkunu qegħdin jixtru xi hardware, software 
u servizzi tat-teknoloġija tal-informazzjoni, 
pereżempju billi jagħżlu speċifikazzjonijiet 
tekniċi li jistgħu jiġu implimentati mill-
fornituri interessati kollha, dan jagħti lok 
għal iżjed kompetizzjoni u jitnaqqas ir-
riskju ta' saturazzjoni. Id-Direttiva 
2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31 ta' Marzu li tikkoordina l-
proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-
enerġija, it-trasport u postali u d-Direttiva 
2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 fuq 
kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' 
kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti 
għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal 
servizzi pubbliċi jispeċifikaw li l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi fil-akkwist 
pubbliku għandhom jiġu fformulati 
b'referenza għal standards nazzjonali li 
jittrasponu l-istandards Ewropej, l-
approvazzjonijiet tekniċi Ewropej, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni, l-
istandards internazzjonali, sistemi oħrajn 
ta' referenza teknika stabbiliti mill-
Organizzazzjonijiet tal-Istandardizzazzjoni
Ewropej jew – fejn dawn ma jeżistux –
għal standards nazzjonali, 
approvazzjonijiet tekniċi nazzjonali jew 
speċifikazzjonijiet tekniċi nazzjonali 
marbutin mat-tfassil, il-kalkolu u l-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet u l-użu tal-
prodotti, jew l-ekwivalenti. Iżda l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tat-
teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni ħafna drabi jiġu żviluppati 
minn organizzazzjonijiet oħra għall-
iżvilupp tal-istandards u ma jidħlu f'ebda 
kategoriji ta' standards u approvazzjonijiet 
stabbiliti fid-Direttivi 2004/17/KE u 
2004/18/KE. Għalhekk jeħtieġ li tkun 
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akkwist pubbliku jkunu jirreferu għall-
istandards fl-oqsma tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni bħala 
reazzjoni għall-evoluzzjoni mgħaġġla fl-
oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, biex ikun iffaċilitat il-
forniment ta' servizzi transkonfinali, biex 
titħeġġeġ il-kompetizzjoni u għall-
promozzjoni tal-interoperabbiltà u l-
innovazzjoni.

prevista l-possibbiltà li l-
ispeċifikazzjonijiet għall-akkwist pubbliku 
jkunu jirreferu għall-ispeċifikazzjonijiet
tekniċi fl-oqsma tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni bħala 
reazzjoni għall-evoluzzjoni mgħaġġla fl-
oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, biex ikun iffaċilitat il-
forniment ta' servizzi transkonfinali, biex 
titħeġġeġ il-kompetizzjoni u għall-
promozzjoni tal-interoperabbiltà u l-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għadd ta' standards fl-oqsma tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni ma ġewx żviluppati skont 
il-kriterji stabbiliti fl-Anness 3 tal-Ftehim 
dwar ix-Xkiel Tekniku għall-Kummerċ. 
Għalhekk, dan ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi proċedura għall-għażla tal-
istandards fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni li jista' 
jintuża fil-akkwist pubbliku, li tinvolvi 
konsultazzjoni wiesgħa ma' firxa kbira tal-
partijiet interessati, inklużi l-korpi Ewropej 
għall-istandardizzazzjoni, l-impriżi u l-
awtoritajiet pubbliċi. Dan ir-Regolament 
għandu wkoll jistipula r-rekwiżiti, f'għamla 
ta' lista ta' attributi, għal dawn l-istandards
u l-proċessi ta' standardizzazzjoni marbutin 
magħhom. Dawn l-attributi għandhom 
jiżguraw li jiġu rispettati l-objettivi tal-
politika pubblika u l-bżonnijiet tas-soċjetà, 
u għandhom jissejsu fuq il-kriterji 
żviluppati fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ għall-organizzazzjonijiet 
internazzjonali għall-istandardizzazzjoni.

(20) Għadd ta' speċifikazzjonijiet tekniċi
fl-oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni ma ġewx żviluppati 
skont il-kriterji stabbiliti fl-Anness 3 tal-
Ftehim dwar ix-Xkiel Tekniku għall-
Kummerċ. Għalhekk, dan ir-Regolament 
għandu jistabbilixxi proċedura għall-għażla 
tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam 
tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni li jista' jintuża fil-akkwist 
pubbliku, li tinvolvi konsultazzjoni 
wiesgħa ma' firxa kbira tal-partijiet 
interessati, inklużi l-korpi Ewropej għall-
istandardizzazzjoni, l-impriżi u l-
awtoritajiet pubbliċi. Dan ir-Regolament 
għandu wkoll jistipula r-rekwiżiti, f'għamla 
ta' lista ta' attributi, għal dawn l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-proċessi ta' 
żvilupp marbutin magħhom. Dawn l-
attributi għandhom jiżguraw li jiġu 
rispettati l-objettivi tal-politika pubblika u 
l-bżonnijiet tas-soċjetà, u għandhom 
jissejsu fuq il-kriterji żviluppati fl-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ 
għall-organizzazzjonijiet internazzjonali 
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għall-istandardizzazzjoni.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-istandards magħżula fil-qasam tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni jistgħu jikkontribwixxu 
għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 
Nru 922/2009/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 
dwar soluzzjonijiet ta’ interoperabbiltà 
għall-amministrazzjonijiet pubbliċi 
Ewropej (ISA) li tistabbilixxi, għall-
perjodu 2010-2015, programm dwar 
soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà għall-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, u li 
jipprovdi soluzzjonijiet komuni u maqsuma 
għall-faċilitazzjoni tal-interoperabbiltà.

(22) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi
magħżula fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni jistgħu 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tad-Deċiżjoni Nru 922/2009/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Settembru 2009 dwar soluzzjonijiet 
ta’ interoperabbiltà għall-
amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej 
(ISA) li tistabbilixxi, għall-perjodu 2010-
2015, programm dwar soluzzjonijiet ta' 
interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni, u li jipprovdi soluzzjonijiet komuni 
u maqsuma għall-faċilitazzjoni tal-
interoperabbiltà.

Or. en

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Il-finanzjament tal-attivitajiet tal-
istandardizzazzjoni għandu jkun ukoll 
kapaċi jkopri attivitajiet preliminari jew 
attivitajiet anċillari fir-rigward tat-twaqqif 
ta’ standards jew prodotti oħra tal-
istandardizzazzjoni. Dan huwa meħtieġ 
b'mod partikolari għax-xogħol li jinvolvi r-
riċerka, it-tħejjija ta’ dokumenti preliminari 
għal-leġiżlazzjoni, it-twettiq ta’ testijiet 

(29) Il-finanzjament tal-attivitajiet tal-
istandardizzazzjoni għandu jkun ukoll 
kapaċi jkopri attivitajiet preliminari jew 
attivitajiet anċillari fir-rigward tat-twaqqif 
ta’ standards jew prodotti oħra tal-
istandardizzazzjoni. Dan huwa meħtieġ 
b'mod partikolari għax-xogħol li jinvolvi r-
riċerka, it-tħejjija ta’ dokumenti preliminari 
għal-leġiżlazzjoni, it-twettiq ta’ testijiet 
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bejn laboratorji differenti u l-validazzjoni 
jew l-evalwazzjoni tal-istandards. Il-
promozzjoni tal-istandardizzazzjoni fil-
livell Ewropew u internazzjonali għandha 
tkompli permezz ta' programmi marbuta 
mal-kooperazzjoni u l-assistenza teknika lil 
pajjiżi terzi u l-kooperazzjoni magħhom. 
Sabiex jittejjeb l-aċċess għas-swieq u 
tissaħħaħ il-kompetittività tal-intrapriżi fl-
Unjoni, għandu jkun hemm il-possibilità li 
jingħataw għotjiet lil korpi oħra permezz 
ta’ sejħiet għall-proposti jew, fejn ikun il-
każ, bl-għoti ta' kuntratti.

bejn laboratorji differenti. Il-promozzjoni 
tal-istandardizzazzjoni fil-livell Ewropew u 
internazzjonali għandha tkompli permezz 
ta' programmi marbuta mal-kooperazzjoni 
u l-assistenza teknika lil pajjiżi terzi u l-
kooperazzjoni magħhom. Sabiex jittejjeb l-
aċċess għas-swieq u tissaħħaħ il-
kompetittività tal-intrapriżi fl-Unjoni, 
għandu jkun hemm il-possibilità li 
jingħataw għotjiet lill-entitajiet li jagħmlu 
l-attivitajiet imsemmija hawn fuq permezz 
ta’ sejħiet għall-proposti jew, fejn ikun il-
każ, bl-għoti ta' kuntratti.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex taġġorna l-listi ta' korpi 
Ewropej tal-istandardizzazzjoni, biex 
tadatta l-kriterji għar-rikonoxximent tal-
istandards fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni għall-
iżvilupp teknoloġiku u biex jiġu adattati l-
kriterji għall-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-SMEs u l-partijiet 
interessati fis-soċjetà għal iktar żviluppi 
fir-rigward tan-natura tagħhom mingħajr 
qligħ u r-rappreżentattività tagħhom, is-
setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 20 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-emendi 
tal-Annessi ta' dan ir-Regolament. Huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
ta’ esperti.

(33) Sabiex taġġorna l-listi ta' korpi 
Ewropej tal-istandardizzazzjoni, biex 
tadatta l-kriterji għar-rikonoxximent tal-
istandards fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni għall-
iżvilupp teknoloġiku u biex jiġu adattati l-
kriterji għall-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-SMEs u l-partijiet 
interessati fis-soċjetà għal iktar żviluppi 
fir-rigward tar-rappreżentattività tagħhom, 
is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 20 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-emendi 
tal-Annessi ta' dan ir-Regolament. Huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti relevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Meta tħejji u tfassal atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li ssir 
trasmissjoni tad-dokumenti rilevanti f’ħin 
xieraq lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

imħassar

Or. en

Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Id-Direttivi 98/34/KE, 89/686/KEE, 
93/15/KEE, 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 
97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 
2007/23/KE, 2009/105/KE u 2009/23/KE 
għandhom għalhekk jiġu emendati skont 
dan.

(39) Id-Direttivi 89/686/KEE, 93/15/KEE, 
94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 
98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 
2009/105/KE u 2009/23/KE għandhom 
għalhekk jiġu emendati skont dan.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – 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
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Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt 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 tal-
Istandardizzazzjoni Internazzjonali;
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu. l-adozzjoni tagħha timponi 
adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Or. en

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – 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-
Organizzazzjonijiet tal-Istandardizzazzjoni 
Ewropej;
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) ‘standard armonizzat’ tfisser standard 
Ewropew adottat fuq il-bażi ta' talba mill-
Kummissjoni għall-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni, u fejn ir-referenza 
tiegħu tiġi ppubblikata fil-Ġurnal 
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Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) ‘standard internazzjonali’ tfisser 
standard adottat mill-Organizzazzjoni tal-
Istandardizzazzjoni Nazzjonali;
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu. l-adozzjoni tagħha timponi 
adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Or. en

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘standard ICT’ tfisser standard fil-
qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘speċifikazzjoni teknika’ tfisser 
speċifikazzjoni f'dokument li jistipula
wieħed minn dawn:

(4) ‘speċifikazzjoni teknika’ tfisser 
speċifikazzjoni f'dokument li tippreskrivi 
r-rekwiżiti tekniċi li għandhom jiġu 
ssodisfati minn prodott, proċess, servizz 
jew sistema u li tistipula wieħed minn 
dawn:
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Or. en

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) ‘speċifikazzjoni teknika tal-ICT’ 
tfisser speċifikazzjoni teknika fil-qasam 
tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni;

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) ‘Organizzazzjoni tal-
Istandardizzazzjoni Nazzjonali’ tfisser 
korp li hemm referenza għalih fl-
Anness Ia;

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-korpi nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni ma jistgħux 
joġġezzjonaw għall-inklużjoni ta' suġġett 
għall-istandardizzazzjoni fil-programm ta' 
ħidma ta' korp Ewropew tal-
istandardizzazzjoni.

imħassar

Or. en
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Emenda 28
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-
opportunità jibagħtu l-kummenti tagħhom;

(a) il-pubblikazzjoni tal-abbozzi tal-
istandards b'tali mod li l-
Organizzazzjonijiet tal-Istandardizzazzjoni 
Nazzjonali oħra jkollhom l-opportunità 
jibagħtu l-kummenti tagħhom;

Or. en

Emenda 29
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 tal-Istandardizzazzjoni 
Nazzjonali 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.

Or. en

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 a
L-użu tal-Internet u tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni fis-

sistema tal-istandardizzazzjoni
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L-Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Nazzjonali u Ewropej 
għandhom jippromwovu l-użu tal-Internet 
u t-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni fis-sistema tal-
istandardizzazzjoni, b'mod partikolari 
billi: 
(a) jipprovdu lill-partijiet interessati 
kollha b'mekkaniżmu ta' konsultazzjoni 
online li jintuża b'mod faċli, biex 
jissottomettu kummenti dwar abbozzi ta' 
standards;
(b) jorganizzaw, sa kemm huwa possibbli, 
laqgħat virtwali (inkluż permezz ta' 
konferenzi fuq l-internet jew konferenzi 
bil-vidjow) tal-kumitati tekniċi.

Or. en

Emenda 31
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 tal-
Istandardizzazzjoni Ewropej għandhom 
jiffaċilitaw parteċipazzjoni xierqa tal-
partijiet interessati relevanti kollha li 
jinkludu l-awtoritajiet pubbliċi, 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 32
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. L-Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Ewropej għandhom 
jiżguraw rappreżentanza xierqa, fil-livell 
tekniku, tal-impriżi, iċ-ċentri tar-riċerka, 
iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-
Kummissjoni, 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, l-
innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku.

Or. en

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 5a
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 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 
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partikolari għall-SMEs; 
(d) jipprovdu aċċess bla ħlas għall-SMEs 
għall-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tal-
istandardizzazzjoni.
2. L-Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Nazzjonali 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

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 5b
L-iskambju tal-aħjar prattiki għall-SMEs
L-Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Nazzjonali għandhom 
jagħmlu skambju tal-aħjar prattiki, bil-
għan li jtejbu l-parteċipazzjoni tal-SMEs 
fl-attivitajiet ta' standardizzazzjoni u biex 
iżidu u jiffaċilitaw l-użu tal-istandards.

Or. en

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5c
Il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi 
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fl-istandardizzazzjoni Ewropea
L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
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. en

Emenda 36
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. Il-Kummissjoni għandha tadotta, wara 
konsultazzjoni mal-Organizzazzjonijiet 
tal-Istandardizzazzjoni Ewropej u l-
persuni kollha interessati, programm ta' 
ħidma ta' standardizzazzjoni Ewropea li 
jindika l-istandards Ewropej u l-prodotti 
tal-istandardizzazzjoni Ewropea li 
biħsiebha titlob mill-Organizzazzjonijiet 
tal-Istandardizzazzjoni Ewropej skont l-
Artikolu 7(1).

Or. en

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-
programm ta' ħidma msemmi fil-
paragrafu 1 fuq il-websajt tagħha, u 
tikkomunikah lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Ċentru Konġunt ta' Riċerka

Iċ-Ċentru Konġunt ta' Riċerka għandu 
jikkontribwixxi għat-tħejjija tal-
programm ta' ħidma msemmi fl-Artikolu 
6(1) u jipparteċipa fl-attivitajiet tal-
Organizzazzjonijiet tal-Istandardizzazzjoni 
Ewropej billi jipprovdi input xjentifiku, fl-
oqsma tal-għarfien espert tiegħu, biex 
jiżgura li l-istandards jikkunsidraw il-
kompetittività ekonomika u l-ħtiġijiet 
soċjali, bħal dawk tas-sostenibbiltà
ambjentali u t-tħassib dwar is-
sikurezza/sigurtà.

Or. en

Emenda 39
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 
Organizzazzjoni tal-Istandardizzazzjoni
Ewropea waħda jew iktar biex jabbozza 
standard Ewropew jew prodott Ewropew 
tal-istandardizzazzjoni qabel data ta' 
skadenza raġonevoli. Dawn għandhom 
ikunu mmexxija mis-suq, iqisu l-interess 
pubbliku u bbażati fuq il-kunsens. B'dan 
il-għan, it-talba mill-Kummissjoni 
għandha tinħareġ wara konsultazzjoni 
mal-Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Ewropej u l-partijiet 
interressati relevanti.

Or. en
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Emenda 40
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-
Organizzazzjoni tal-Istandardizzazzjoni 
Ewropea, fi żmien xahrejn wara li tirċievi 
l-aċċettazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, 
dwar l-għotja għall-abbozzar ta' standard 
Ewropew jew prodott Ewropew tal-
istandardizzazzjoni.

Or. en

Emenda 41
Proposta għal regolament
Kapitolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Standards fil-qasam tal-ICT Speċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tal-
ICT

Or. en

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rikonoxximent tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċit fil-qasam tal-ICT

L-użu tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fil-
qasam tal-ICT

Or. en

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 9
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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 konsultazzjoni mal-
Organizzazzjonijiet tal-Istandardizzazzjoni 
Ewropej, li tuża speċifikazzjonijiet tekniċi 
tal-ICT li mhumiex standards nazzjonali, 
Ewropej jew internazzjonali iżda li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness 
II.

Or. en

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu tal-istandards tal-ICT fl-akkwisti 
pubbliċi

L-użu tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-
ICT fl-akkwisti pubbliċi

Or. en

Emenda 45
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 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 46
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) korpi oħrajn li ngħataw mandat biex 
iwettqu x-xogħol imsemmi fil-punti (a), (c) 
u (g) tal-paragrafu 1, b'kooperazzjoni mal-
korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni.

(b) korpi oħrajn nazzjonali u Ewropej li 
ngħataw mandat biex iwettqu x-xogħol 
imsemmi fil-punti (a), (c) u (g) tal-
paragrafu 1, b'kooperazzjoni mal-
Organizzazzjonijiet tal-Istandardizzazzjoni
Ewropej.

Or. en

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-produzzjoni u r-reviżjoni tal-
istandards Ewropej u l-prodotti tal-
istandardizzazzjoni Ewropea msemmija fl-
Artikolu 11(1)(a);

imħassar

Or. en

Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt b
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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 tal-
Istandardizzazzjoni Ewropej jiffaċilitaw il-
parteċipazzjoni b'mod xieraq tal-SMEs, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur u l-
partijiet interessati ambjentali u soċjali fil-
ħidma Ewropea tal-istandardizzazzjoni, kif 
imsemmi fl-Artikolu 5(1).

Or. en

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) taġġorna l-lista ta' korpi Ewropej tal-
istandardizzazzjoni stipulati fl-Anness I;

(a) taġġorna l-lista ta' Organizzazzjonijiet 
tal-Istandardizzazzjoni Ewropej stipulati 
fl-Anness I biex jiġu kkunsidrati tibdiliet 
f'isimhom jew fl-istruttura tagħhom;

Or. en

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jistabbilixxu u jaġġornaw il-lista tal-
Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-
Istandardizzazzjoni fl-Anness Ia;

Or. en

Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b
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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 għar-rikonoxximent 
tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam 
tal-ICT stipulati fl-Anness II għall-
iżviluppi tekniċi;

Or. en

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti delegati 
tingħata lill-Kummissjoni bil-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

1. Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.

Or. en

Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 16 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' żmien 
indeterminat mill-1 ta' Jannar 2013.

2. Is-setgħa biex jiġu adottati atti delegati
msemmija fl-Artikolu 16 għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames 
snin mill-1 ta' Jannar 2013. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
rigward id-delega tas-setgħa, mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġġedded mingħajr 
diskussjonijiet għal perjodi ta’ żmien 
identiċi, dment li l-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma jopponix tali estensjoni 
sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 
it-tmiem ta' kull perjodu.

Or. en
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Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 16 tista’ tiġi revokata f'kull ħin 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Id-deċiżjoni tar-revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħat speċifikati f'dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ l-għada 
tal-publikazzjoni tad-Deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
sussegwenti speċifikata fiha. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
delegati li diġà jkunu fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 16 tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe żmien mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta' 
revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha tieħu effett fil-jum ta' wara dak 
tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata hemmhekk. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta'
kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-
seħħ.

Or. en

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 16(5) 
u 32 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn 
min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. 
Dan il-perjodu għandu jiġġedded b'xahrejn 
oħra fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 16
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix 
espressa oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 
perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-
att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.

Or. en
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Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni tista' tistieden lill-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-Anness 
I, Ia u III, u lil persuni interessati oħra, 
bħala osservaturi, għal-laqgħat tal-
kumitat.

Or. en

Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ir-rappreżentanza tal-SMEs, tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur u tal-
ambjent u partijiet interessati soċjali 
f'korpi għall-istandardizzazzjoni 
nazzjonali.

(b) Ir-rappreżentanza tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur u tal-
ambjent u partijiet interessati soċjali 
f'Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Nazzjonali.

Or. en

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rappreżentazzjoni tal-SMEs fuq il-
bażi tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 
5a(2).

Or. en

Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tqis il-ħtieġa ta' 
miżuri addizzjonali li jissimplifikaw il-
finanzjament tal-istandardizzazzjoni 
Ewropea u jnaqqsu l-piż amministrattiv 
tal-Organizzazzjonijiet tal-
Istandardizzazzjoni Ewropej, filwaqt li 
jqisu r-rapport imsemmi fil-punt (a) tal-
Artikolu 19(1). Hija għandha tippreżenta 
l-konklużjonijiet tagħha f'rapport li 
għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sal-1 ta' Jannar 
2015, u għandha tressaq, jekk huwa 
xieraq, proposta leġiżlattiva li temenda 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 61
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.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista 
ta' Organizzazzjonijiet  tal-
Istandardizzazzzjoni Nazzjonali u kull 
aġġorniment li jsir għal dik il-lista fil-
websajt tagħha u f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 62
Proposta għal regolament
Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness Ia 
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L-Organizzazzjonijiet  tal-
Istandardizzazzjoni Nazzjonali

Or. en

Emenda 63
Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ġew 
żviluppati minn organizzazzjoni li ma 
tagħmilx profitt li hija soċjetà 
professjonali, industrija jew assoċjazzjoni 
tal-kummerċ jew kwalunkwe 
organizzazzjoni ta' sħubija li fi ħdan iż-
żona tagħha ta' għarfien tiżviluppa 
standards fil-qasam t-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-kommunikazzjoni u li 
mhijiex korp Ewropew, nazzjonali jew 
internazzjonali, permezz ta' proċessi li 
jissodisfaw il-kriterji li jmiss

2. l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ġew 
żviluppati minn organizzazzjoni li ma 
tagħmilx profitt li hija soċjetà 
professjonali, industrija jew assoċjazzjoni 
tal-kummerċ jew kwalunkwe 
organizzazzjoni ta' sħubija li fi ħdan iż-
żona tagħha ta' għarfien tiżviluppa 
speċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
kommunikazzjoni u li mhijiex 
Organizzazzjoni tal-Istandardizzazzjoni 
Ewropea, Nazzjonali jew Internazzjonali
permezz ta' proċessi li jissodisfaw il-kriterji 
li jmiss:

Or. en

Emenda 64
Proposta għal regolament
Anness II - punt 2 - punt a – paragrafu 1

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 mit-tali 
speċifikazzjoni.

Or. en
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Emenda 65
Proposta għal regolament
Anness III – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) tkun ingħatat mandat minn 
organizzazzjonjiet li ma jagħmlux profitt li 
jirrapreżentaw lill-SME f’għall-inqas żewġ 
terzi tal-Istati Membri, biex tirrappreżenta 
l-interessi tal-SME fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew.

(iii) tkun ingħatat mandat minn 
organizzazzjonjiet li ma jagħmlux profitt li 
jirrapreżentaw il-maġġoranza tal-SMEs fl-
Istati Membri kollha, biex tirrappreżenta l-
interessi tal-SME fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

B'tifkira ta' Alberto Normand 
għall-kwalitajiet umani u 
professjonali tiegħu li sebqu l-
istandards kollha

I. Proposta tal-Kummissjoni

Fl-1 ta' Ġunju 2011, il-Kummissjoni Ewropea adottat 'Pakkett ta' Standardizzazzjoni' 
magħmul minn proposta għal regolament bl-għan li tirrevedi u tissostitwixxi l-qafas legali 
eżistenti dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, 1 il-valutazzjoni tal-Impatt u Komunikazzjoni li 
jagħtu viżjoni strateġika għall-istandardizzazzjoni Ewropea għall-għaxar snin li ġejjin. 

Ir-regolament propost jibbaża fuq żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi ġenerali li saru fl-2009 u 
fl-2010, ix-xogħol tal-Panell ta' Esperti għar-Rieżami tas-Sistema tal-Istandardizzazzjoni 
Ewropea (EXPRESS), il-White Paper dwar il-Modernizzazzjoni tal-Istandardizzazzjoni tal-
ICT fl-UE – It-Triq il-Quddiem, u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ottubru 
2010 dwar il-futur tal-istandardizzazzjoni Ewropea.2

II. Il-pożizzjoni ġenerali tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għar-reviżjoni tas-sistema tal-
istandardizzazzjoni Ewropea, filwaqt li tikkunsidrata t-talba tal-Parlament għal reviżjoni bil-
għan li jiġu ppreservati d-diversi elementi ta' suċċess tas-sistema, jiġu rimedjati d-defiċjenzi 
tagħha u jintlaħaq bilanċ ġust bejn id-dimensjonijiet nazzjonali, Ewropej u internazzjonali.

Fl-abbozzar ta' dan ir-rapport, ir-Rapporteur ikkunsidrat ir-Rapport EXPRESS li fih numru ta' 
rakkomandazzjonijiet sinifikanti u t-tweġibiet għall-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni 
dwar ir-rieżami tas-sistema tal-istandardizzazzjoni Ewropea. Ir-Rapporteur ikkunsidrat ukoll 
il-konklużjonijiet tas-Smigħ pubbliku organizzat mill-Kumitat tal-IMCO fit-23 ta' Novembru 
2011, u kellha l-opportunità tikkonsulta b'mod estensiv mar-rappreżentanti tal-
organizzazzjonijiet tal-istandardizzazzjoni nazzjonali u Ewropej u mal-partijiet ewlenin 
interessati li huma involuti fil-proċess tal-iżvilupp tal-istandards.    L-Opinjoni tal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Rapporteur: A. Pezzini) ġiet ikkunsidrata kif xieraq.

Ir-Rapporteur inkludiet numru relattivament limitat ta' emendi f'dan l-abbozz ta' rapport bil-
għan li titjieb is-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea fi ħdan il-limiti tagħha fil-preżent, u 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kunsill.
                                               
1 - Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE tat-22 ta' Diċembru 1986 dwar l-istandardizzazzjoni fil-qasam tat-
teknoloġija tal-informazzjoni u tat-telekomunikazzjonijiet
- Direttiva 98/34/EC tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura dwar 
l-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tal-istandards u r-regolamenti tekniċi
- Id-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 
2006 dwar il-finanzjament tal-istandardizzazzjoni Ewropea
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ottubru 2010 dwar il-futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea 
(2010/2051(INI))
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(a) Il-faċilitazzjoni tal-aċċess għal standards u t-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-
proċess tat-twaqqif tal-istandards

Għalkemm l-impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju jifformaw is-sinsla tal-ekonomija Ewropea, l-
involviment tagħhom fl-istandardizzazzjoni mhux dejjem ikun proporzjonat mal-importanza 
ekonomika tagħhom. L-istandards mhumiex dejjem iddisinjati biex iqisu l-karatteristiċi u l-
ambjent tal-impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju, partikolarment impriżi żgħar, mikro u tal-
artiġjanat. Għaldaqstant, hemm bżonn li jiġi żgurat li l-istandards ikunu jinftehmu u faċli li 
jintużaw sabiex ikunu jistgħu jiġu implimentati aħjar mill-utenti kollha. Għandhom jittieħdu 
miżuri li jiżguraw li l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju jkunu jistgħu jieħdu parti b'mod sħiħ 
fl-iżvilupp tal-istandards u li jkollhom aċċess faċli għalihom. B'dan l-iskop, ir-Rapporteur 
introduċiet numru ta' emendi bil-għan ġenerali ta' titjib fil-parteċipazzjoni tal-intrapriżi ż-
żgħar u ta' daqs medju fl-attivitajiet ta' standardizzazzjoni, partikolarment fil-livell nazzjonali, 
u għall-faċilitazzjoni tal-aċċess tagħhom għall-istandards. 

(b) L-iżgurar tal-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi fl-istandardizzazzjoni 
Ewropea

Ir-Rapporteur tixtieq jenfasizza li fil-parti l-kbira tal-Istati Membri, l-awtoritajiet pubbliċi juru 
interess limitat fil-parteċipazzjoni tal-proċess tal-iżvilupp tal-istandards, minkejja l-
importanza tal-istandardizzazzjoni bħala għodda għall-appoġġ tal-leġiżlazzjoni u l-politiki tal-
Unjoni.  Ir-Rapporteur temmen li l-Istati Membri, u b'mod partikolari l-awtoritajiet għas-
sorveljanza tas-suq, għandhom jibagħtu rappreżentanti biex jieħdu sehem fil-kumitati tekniċi 
nazzjonali, li għandhom jirriflettu l-iżvilupp tal-istandards li jiġu awtorizzati mill-
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 objezzjonijiet ex post għal standards armonizzati.

(c) Il-faċilitazzjoni tal-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati tas-soċjetà fl-
istandardizzazzjoni Ewropea

Ir-Rapporteur tagħraf l-importanza tal-prinċipju tad-delega nazzjonali bħala pedament tas-
sistema tal-istandardizzazzjoni Ewropea, partikolarment fil-proċess ta' żvilupp tal-istandards 
tas-CEN u s-CENELEC. Għandu jiġi nnutat, madankollu, li – kif ġie konfermat f'bosta studji 
– il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati li jirrapreżentaw l-interessi tas-soċjetà, bħall-
konsumaturi (inklużi nies b'diżabbiltà), ambjentalisti u ħaddiema, għadha dgħajfa ħafna jew 
ineżistenti fil-kumitati tekniċi nazzjonali.   Għalhekk, jeħtieġ li tiġi żgurata parteċipazzjoni 
diretta minn dawn il-persuni interessati fil-livell Ewropew, billi jinżamm l-appoġġ finanzjarju 
għall-organizzazzjonijiet Ewropej li ġew stabbiliti biex jirrapreżentaw dawn l-interessi 
pubbliċi. L-involviment tagħhom joffri lis-sistema aspett sinifikanti ta' leġittimità, itejjeb il-
kwalità tal-kunsens u jrendi l-istandards Ewropej aktar rappreżentattivi. 

(d) L-istandardizzazzjoni fl-oqsma tas-servizzi

L-istandards ikkontribwixxew għal titjib konsiderevoli fil-kwalità u s-sikurezza tal-prodotti, 
iżda d-disponibilità tagħhom fil-qasam tas-servizzi għadha konsiderevolment lura meta 
mqabbla mal-potenzjal u l-importanza ekonomika ta’ dan is-settur.  L-iżvilupp tal-istandards 
tas-servizz Ewropew, kif stipolati fid-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern, 
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għandhom jiġġeneraw aktar armonizzazzjoni fis-settur tas-servizzi, iżidu t-trasparenza, il-
kwalità u l-kompetittività tas-servizzi Ewropej u jippromwovu l-kompetizzjoni, l-
innovazzjoni, it-tnaqqis tal-ostakli għan-negozju u l-ħarsien tal-konsumaturi. Ir-Rapporteur 
tappoġġja, għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni biex l-istandards tas-servizzi jiġu inklużi 
fil-qafas legali dwar l-istandardizzazzjoni Ewropea, peress li dan se jipprovdi bażi legali 
xierqa li fuqha l-Kummissjoni tista' titlob lill-organizzazzjonijiet tal-istandardizzazzjoni 
Ewropej (ESOs) jiżviluppaw standards f'oqsma li huma definiti b'mod ċar u vvalutati bir-
reqqa, filwaqt li tiżgura li l-istandards tas-servizzi jkunu relatati mal-ħtiġijiet tas-suq u tal-
konsumaturi, filwaqt li jitqies l-interess pubbliku.

(e) It-tisħiħ u l-aċċellerazzjoni tal-proċess Ewropew tat-tfassil tal-istandards permezz ta' 
aktar trasparenza u konsultazzjoni 

Ir-Rapporteur tikkunsidra li huwa essenzjali li l-istandards Ewropej jiġu żviluppati f'perjodu 
ta' żmien raġonevoli, b'mod partikolari f'dawk l-oqsma fejn l-istandards huma meħtieġa 
malajr, sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-politiki pubbliċi u l-kundizzjonijiet ta' suq li spiss 
jinbidel. Ir-Rapporteur, għalhekk, tistieden l-organizzazzjonijiet tal-istandardizzazzjoni 
nazzjonali u Ewropej biex ikomplu jtejbu l-effikaċja tagħhom, filwaqt li jżommu f'moħħhom 
li l-aċċellerazzjoni tal-proċess tal-istandardizzazzjoni m'għandux isir għad-detriment tal-
prinċipji tal-onestà, il-kwalità, it-trasparenza u l-kunsens fost il-partijiet kollha interessati.

Ir-Rapporteur temmen li l-proċess tat-tfassil tal-istandards se jiġi parzjalment aċċellerat 
permezz ta' konsultazzjoni aħjar bejn il-Kummissjoni u l-ESOs qabel ma jinħareġ il-mandat. 
Dan se jippermettilhom janalizzaw ir-relevanza tas-suq tas-suġġett propost, jiżgura li jkun 
limitat għad-definizzjoni tal-mezzi tekniċi għall-ilħuq tal-objettivi politiċi stabbiliti mil-
leġiżlatur, u jippermettilhom iwieġbu aktar malajr dwar jekk jistgħux jagħmlu l-proġett ta' 
standardizzazzjoni. Għal dan il-għan, ir-Rapporteur tipproponi li jkun hemm fażi ta' 
konsultazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-ESOs u l-partijiet interessati relevanti, waqt il-
preparazzjoni tal-mandat sabiex tiġi żgurata r-relevanza tas-suq tal-istandards li ġew mitluba. 
Għandha ssir ukoll konsultazzjoni wiesgħa mal-persuni interessati relevanti qabel l-adozzjoni 
tal-programm ta' ħidma annwali tal-Kummissjoni għall-istandardizzazzjoni Ewropea.

Ir-Rapporteur tinnota wkoll l-importanza tal-Kumitat li ġie stabbilit fl-Artikolu 18 tar-
regolament propost bħala forum bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri għad-diskussjoni tal-
kwistjonijiet relatati mal-istandardizzazzjoni. Ir-Rapporteur temmen li l-laqgħat ta' dan il-
Kumitat għandhom, fejn meħtieġ, ikunu miftuħa għall-osservaturi tal-organizzazzjonijiet tal-
istandardizzazzjoni nazzjonali u Ewropej u tal-partijiet interessati relevanti. 

(f) Speċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT 

Ir-Rapporteur tagħraf li l-fora u l-konsorzji jikkontribwixxu b'mod konsiderevoli għas-sistema 
ta' standardizzazzjoni billi jipprovdu speċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT b'relevanza globali, li 
ta' sikwit ikunu aktar miftuħa għal teknoloġiji innovattivi. Ir-Rapporteur taqbel mal-
introduzzjoni ta' sistema ġdida li tippermetti l-użu, b'mod partikolari fil-qasam tal-prokura 
pubblika, ta' speċifikazzjonijiet żviluppati minn organizzazzjonijiet minbarra l-ESOs. 
Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li dawn l-ispeċifikazzjonijiet għandu jkollhom status 
differenti mill-istandards, u li l-ESOs għandhom jiġu konsulati f'dan il-proċess sabiex tiġi 
garantita l-koerenza tas-sistema. 
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(g) Finanzjament

Ir-Rapporteur tirrikonoxxi li s-sistema attwali tal-finanzjament tal-UE li tappoġġja l-
istandardizzazzjoni Ewropea spiss twassal għal frustrazzjoni minħabba l-ispiża kbira tal-
verifika u tad-dewmien fl-awtorizzazzjoni tal-pagament, li xi kultant jaqbżu l-benefiċċji tal-
appoġġ finanzjarju. IL-Kummissjoni, f'din il-proposta, għamlet sforz konsiderevoli biex 
tnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq l-ESOs, pereżempju billi tipprovdi l-possibbiltà ta' 
simplifikazzjoni sinifikanti ta' somom ta' darba, li biċ-ċar ma jkollha ebda rabta ma' 
kwalunkwe verifika tal-kostijiet attwali ta’ implimentazzjoni. Din il-proposta tikkostitwixxi 
bidla oħra lejn sistema msejsa fuq il-prestazzjoni, bbażata fuq id-definizzjoni ta' indikaturi u 
għanijiet li jkun sar qbil dwarhom. Ir-Rapporteur tistieden lill-Kummissjoni tiżgura s-
sostenibbiltà finanzjarja tas-sistema u tipproponi, fid-dawl tar-reviżjoni futura tar-Regolament 
Finanzjarju tal-UE, miżuri addizzjonali biex jitnaqqas il-piż amministrattiv. 

III. Konklużjoni

L-għan ta’ dan l-abbozz ta’ rapport huwa li jkopri l-kwistjonijiet ewlenin li jeħtieġu 
konsiderazzjoni mill-qrib f'din il-proposta, sabiex jiffaċilitaw id-diskussjonijiet fil-Kumitat. 
Filwaqt li r-Rapporteur tirriżerva d-dritt li tressaq aktar emendi wara li tkompli teżamina l-
proposta tal-Kummissjoni u tagħmel aktar konsultazzjonijiet, l-intenzjoni tagħha f'dan l-
istadju hija li tiġġenera diskussjoni li tagħti frott fil-Kumitat u tistenna b'ħerqa aktar 
suġġerimenti.


