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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-iskop ta' din il-proposta għal regolament tal-Kummissjoni huwa li jiġu riveduti d-direttivi 
fis-seħħ. Is-sistema attwali hija pjuttost effettiva u huwa importanti li dan ir-regolament ikun 
evoluzzjoni ta' dak li jeżisti aktar milli revoluzzjoni. 

L-istandardizzazzjoni tikkontribwixxi għal numru ta' aspetti tal-attività ekonomika, b'mod 
partikolari għat-tkabbir, il-produttività u l-ftuħ tas-swieq. Din għandha numru ta' konsegwenzi 
fuq il-kummerċ. L-istandardizzazzjoni tista' tkun użata wkoll minn ċerti pajjiżi protezzjonisti 
bħala ostaklu tekniku għall-kummerċ. 

Huwa għalhekk li l-Unjoni Ewropea trid tippromwovi l-istandards internazzjonali, kif 
tagħmel permezz tal-korpi internazzjonali ta' standardizzazzjoni jew permezz ta' approċċi 
bilaterali, b'mod partikolari matul in-negozjati ta' ftehimiet kummerċjali. Huwa tajjeb ukoll li 
l-Kummissjoni tintegra objettivi internazzjonali fil-programm ta' ħidma tagħha.

L-opinjoni tagħna tikkonċerna prinċipalment l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fis-settur tal-ICT. 
Fil-fatt dawn huma s-soltu mfassla minn forums u konsorzji, jiġifieri gruppi ta' impriżi ta' 
daqsijiet differenti li l-għan tagħhom huwa li flimkien ifasslu l-ispeċifikazzjonijiet. Dawn il-
forums u l-konsorzji għandhom ta' spiss dimensjoni internazzjonali u x-xogħol tagħhom 
għandu għalhekk riperkussjonijiet internazzjonali. Huma mhumiex suġġetti għall-istess 
obbligi tal-korpi tal-istandardizzazzjoni Ewropej (ESB). Is-settur tal-ICT huwa settur 
partikolarment dinamiku, li għalih l-istandardizzazzjoni jrid ikun ferm reattiv biex 
jiggarantixxi l-interoperabilità imma wkoll jippromwovi l-kompetizzjoni u l-innovazzjoni. 
Għalhekk hemm ħafna aktar speċifikazzjonijiet tekniċi fis-settur tal-ICT milli fl-oqsma l-oħra.

Mill-aspett internazzjonali, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jridu jitħeġġu għax, minħabba l-fatt li 
huma mfassla minn organizzazzjonijiet b'dimensjoni internazzjonali, huma jippermettu l-ftuħ 
tas-swieq barra mill-Ewropa u jillimitaw l-ostakli tekniċi għall-kummerċ.

Madankollu, bħalissa mhumiex rikonoxxuti b'mod adegwat fil-livell Ewropew u ħafna Stati 
Membri ma jistgħux jirreferu għalihom fis-sejħiet għal offerti għall-kuntratti pubbliċi.

Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni tipproponi li jsir possibbli r-rikonoxximent ta' dawn l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tal-ICT, bħala standards tal-ICT, fuq il-proposta ta' Stat 
Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, sakemm dawn ikunu jikkonformaw ma' ċerti 
rekwiżiti. Madankollu aħna naħsbu li dan l-approċċ mhux se jirnexxilu jsolvi l-problemi 
msemmija hawn fuq. 

L-ewwel nett, dan se joħloq indħil mill-Kummissjoni fil-proċess ta' standardizzazzjoni għax 
hija tista' tiddeċiedi, fuq l-inizjattiva tagħha stess, li speċifikazzjoni teknika tkun standard 
mingħajr ma tkun tfasslet minn ESB. Huwa importanti li jiġi evitat l-indħil fl-
istandardizzazzjoni minn dawk li jfasslu l-politika għax l-istandardizzazzjoni tikkostitwixxi 
proċess volontarju. Barra minn hekk, għalkemm sabiex jiġu rikonoxxuti bħala standards tal-
ICT, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti żviluppati fl-annessi tal-
proposta, fuq liema bażi bi ħsiebha l-Kummissjoni tirrikonoxxi speċifikazzjoni teknika flok 
oħra bħala standard?
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Barra minn hekk dan se joħloq konfużjoni bejn l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. Il-
forums u l-konsorzji mhumiex suġġetti għall-istess obbligi tal-ESB, b'mod partikolari fir-
rigward tal-konsultazzjonijiet tal-SMEs u tal-korpi soċjali, ambjentali u tal-ħarsien tal-
konsumaturi. Lanqas ma huma meħtieġa jikkonformaw mal-prinċipju tal-koerenza fejn 
mhuwiex possibbli li jiġu adottati standards kontradittorji jew jitfassal standard li jidduplika 
ieħor. Aħna naħsbu li huwa importanti li tinżamm distinzjoni ċara bejn l-istandards u l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, b'riskju li tiġi żviluppata sistema parallela ta' standardizzazzjoni.

Fl-aħħar, jidhrilna li l-kriterji li magħhom iridu jikkonformaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
tal-ICT biex jiġu rikonoxxuti bħala standard mill-Kummissjoni mhumiex kompluti. Fil-fatt 
huma ma jqisux certi kriterji tad-WTO, b'mod partikolari dak tal-koerenza.

Finalment, bid-deċiżjoni tat-28 ta' Diċembru 2011, ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea fit-30 ta' Novembru 2011, il-Kummissjoni ddeċidiet li toħloq pjattaforma 
Ewropea b'multipartijiet interessati dwar l-istandardizzazzjoni tal-ICT, magħmula minn 
rappreżentanti tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri u l-pajjiżi tal-EFTA, rappreżentanti 
tal-SMEs u l-industrija, kif ukoll partijiet interessati oħrajn tas-soċjetà ċivili. Il-missjoni ta' 
din il-pjattaforma se tkun dik li tagħti pariri lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-
istandardizzazzjoni fis-settur tal-ICT (programm ta' ħidma, bżonnijiet, implimentazzjoni, eċċ.)

B'hekk, mingħajr ma jitwarrab ix-xogħol magħmul mill-forums u l-konsorzji fil-qasam tal-
ICT, aħna nipproponu li l-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-pjattaforma b'multipartijiet 
interessati dwar l-istandardizzazzjoni tal-ICT, tippermetti lill-Istati Membri kollha li jirreferu
għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fis-sejħiet għal offerti għal kuntratti pubbliċi jew fl-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni Ewropea sakemm dawn jikkonformaw mar-rekwiżiti 
tal-anness, li jinkludi l-kriterji kollha tad-WTO.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

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-

(3) Ma taffettwax il-verżjoni Maltija
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Telekomunikazzjoni (ETSI).

Emenda 2

Proposta għal Regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-istandardizzazzjoni għandha rwol 
dejjem aktar importanti fil-kummerċ 
internazzjonalli u fil-ftuħ tas-swieq. 
Permezz tal-ftehimiet ta' Dresden u 
Vjenna, l-Unjoni qed tipprova 
tippromwovi t-tfassil ta' standards fil-livell 
internazzjonali, biex b'hekk l-impriżi u l-
industriji Ewropej isiru aktar kompetittivi 
fuq ix-xena internazzjonali. Imma l-
istandardizzazzjoni tista' wkoll tintuża 
minn pajjiżi terzi bħala strument 
antikompetittiv li joħloq ostakli tekniċi 
għall-kummerċ. Il-kooperazzjoni bejn il-
korpi ta' standardizzazzjoni Ewropej u 
internazzjonali hija fundamentali, imma 
l-Unjoni għandha tippromwovi wkoll l-
approċċi bilaterali billi tikkoordina l-
attivitajiet ta' standardizzazzjoni tagħha 
mas-sħab tagħha, pereżempju fil-kuntest 
tad-djalogu transatlantiku.

Emenda 3

Proposta għal Regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Il-promozzjoni tal-istandards 
Ewropej għandha sseħħ ukoll permezz ta' 
kuntratti bilaterali waqt in-negozjar ta' 
ftehimiet jew permezz tal-issekondar ta' 
esperti ta' standardizzazzjoni f'pajjiżi terzi, 
bħal ma sar fil-każ taċ-Ċina. Inizjattiva 
bħal din għandha tiġi mnedija b'mod 
prijoritarju mal-Indja, ir-Russja u l-



PE478.355v02-00 6/20 AD\889597MT.doc

MT

Brażil.

Emenda 4

Proposta għal Regolament
Premessa 4c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Barra mill-istandards imfassla mill-
korpi ta' standardizzazzjoni nazzjonali, 
Ewropej u internazzjonali, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi huma mfassla 
minn forums u konsorzji. Dawn l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi huma utli biex 
jittrattaw sitwazzjoni li għaliha ma hemm 
l-ebda standard.  Fuq kollox, permezz tad-
dimensjoni internazzjonali tal-forums u l-
konsorzji, dawn l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi jippermettu l-ftuħ tas-swieq barra 
mill-Ewropa u jillimitaw l-ostakli tekniċi 
għall-kummerċ, b'mod partikolari fil-
qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni (ICT). L-Unjoni 
għandha tħeġġeġ il-kuntatti bejn il-korpi 
ta' standardizzazzjoni u dawk il-forums u 
l-konsorzji filwaqt li madankollu tingħata 
attenzjoni li ma tinħoloqx sistema li 
tikkompeti mal-istandardizzazzjoni.

Emenda 5

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' 

(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. Ir-regoli ta’ standardizzazzjoni 
għandhom iħeġġu lill-SMEs jipprovdu 
b'mod attiv is-soluzzjonijiet teknoloġiċi 
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standardizzazzjoni, partikolarment fil-
kumitati tekniċi.

innovattivi tagħhom għall-isforzi ta’ 
standardizzazzjoni. Barra minn hekk, 
huwa essenzjali li tiżdied ir-rappreżentanza 
u l-parteċipazzjoni ta' dawn fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni, partikolarment fil-
kumitati tekniċi.

Emenda 6

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 f'ċerti oqsma 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-SMEs fil-proċess 
ta' standardizzazzjoni Ewropea, filwaqt li 
jinżamm il-prinċipju ta’ delega nazzjonali 
u tiġi evitata kull duplikazzjoni mhux 
meħtieġa ta’ strutturi fil-livell Ewropew
minn entità li għandha l-kwalifiki xierqa. 
Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
għar-rappreżentazzjoni u l-bżonnijiet tal-
SMEs f'dak li jirrigwarda x-xogħol tal-
istandardizzazzjoni internazzjonali. 

Emenda 7

Proposta għal Regolament
Premessa 19

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 

(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 
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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-
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-

implimentati mill-fornituri interessati 
kollha, u 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 ta' żvilupp ta' standards 
oħra 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 s-sejħiet għall-offerti għall-
akkwist pubbliku jkunu jirreferu għal ċerti 
speċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni biex ikun hemm 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 biex jiġu 
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innovazzjoni. promossi l-interoperabbiltà u l-
innovazzjoni.

Emenda 8

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
fil-qasam 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 
ta' speċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni li jistgħu jintużaw fl-
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' 
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.

Emenda 9

Proposta għal Regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-istandards magħżula fil-qasam tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

(22) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi
magħżula fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
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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.

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 Ewropej u l-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Unjoni, li jipprovdi soluzzjonijiet 
komuni u kondiviżi għall-faċilitazzjoni tal-
interoperabbiltà.

Emenda 10

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

Emenda 11

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 ta' standardizzazzjoni
Ewropew jew nazzjonali għandu fi żmien 
xahar iwieġeb u jqis kull kumment li 
jasallu mingħand korpi ta' 
standardizzazzjoni Ewropej u nazzjonali 
oħra u mill-Kummissjoni dwar kull tali 
abbozz.

Emenda 12

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a
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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 fil-pront tal-abbozzi 
tal-istandards b'tali mod li l-partijiet 
stabbiliti fi Stati Membri oħra jkollhom l-
opportunità jibagħtu l-kummenti tagħhom;

Emenda 13

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 ta' standardizzazzjoni Ewropej 
għandhom iħeġġu rappreżentanza xierqa 
tal-intrapriżi żgħar u medji (minn hawn 'il 
quddiem 'SMEs'), tal-organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi u tal-ħaddiema kif ukoll 
ta' 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 
ta' standards Ewropej jew il-prodotti ta' 
standardizzazzjoni Ewropej:

Emenda 14

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-

2. Il-korpi ta' standardizzazzjoni Ewropej 
għandhom iħeġġu 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 ffinanzjat mill-
Unjoni fi programm ta' qafas multiannwali 
għal attivitajiet fil-qasam tar-riċerka u l-
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qasam tar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku. iżvilupp teknoloġiku.

Emenda 15

Proposta għal Regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Mudell tal-aħjar prattika

Il-korpi ta’ standardizzazzjoni Ewropew 
għandhom jappoġġaw, ikattru u jxerrdu l-
mudelli tal-aħjar prattika għall-
involviment ta’ partijiet interessati f’korpi 
ta’ standardizzazzjoni nazzjonali.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm ta’ ħidma għall-
istandardizzazzjoni Ewropea għandu 
jinkludi objettivi għad-dimensjoni 
internazzjonali tal-istandardizzazzjoni 
Ewropea, insostenn tal-leġiżlazzjoni u l-
politiki tal-Unjoni, u jispjega min għandu 
jagħmel liema sforzi biex tkun żviluppata 
l-kooperazzjoni internazzjonali

Emenda 17

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-programm ta’ ħidma għall-
istandardizzazzjoni Ewropea msemmi fil-
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paragrafu 1 għandu jispjega kif ix-xogħol 
ta’ standardizzazzjoni għandu jiġi integrat 
fl-istrateġija Ewropa 2020 u kif se 
tinżamm il-koerenza bejn it-tnejn.

Emenda18

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-programm ta’ ħidma għall-
istandardizzazzjoni Ewropea msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jitressaq quddiem il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill għall-
opinjonijiet tagħhom.

Emenda 19

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 ta' 
standardizzazzjoni Ewropew wieħed jew 
iktar biex jabbozza jew jabozzaw standard 
Ewropew jew prodott ta' 
standardizzazzjoni Ewropew qabel data ta' 
skadenza stabbilita, li jkun ambizzjuż u li 
miegħu tkun annessa lista ċara ta’ 
rekwiżiti, objettivi interim u dettalji dwar 
finanzjament pubbliku. Dawn għandhom 
ikunu mmexxija mis-suq, iqisu l-interess 
pubbliku u bbażati fuq il-kunsens.
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Emenda 20

Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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

Emenda 21

Proposta għal Regolament
Kapitolu IV - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 22

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

Emenda 23

Proposta għal Regolament
Artikolu 9

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 

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

pjattaforma b'multipartijiet interessati 
dwar l-istandardizzazzjoni tal-ICT, tista' 
tiddeċiedi li tirrikonoxxi speċifikazzjonijiet 
tekniċi fil-qasam tal-ICT li mhumiex 
standards nazzjonali, Ewropej jew 
internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Anness II biex 
jingħataw kuntratti pubbliċi jew jiġu 
implimentati politiki tal-Unjoni.

Emenda24

Proposta għal Regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
L-użu tal-istandards tal-ICT fl-akkwisti 

pubbliċi
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.

Emenda 25

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, fejn meħtieġa, tal-
istandards Ewropej jew il-prodotti ta' 
standardizzazzjoni Ewropej użati b'appoġġ 
tal-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-
lingwi uffiċjali tal-Unjoni barra l-lingwi 
operattivi tal-korpi ta' standardizzazzjoni
Ewropej jew f'lingwi oħra barra l-lingwi 
uffiċjali tal-Unjoni meta din tagħmilha 
possibbli li jitħeġġu standards Ewropej 
f'pajjiżi terzi,

(In-numru ħażin fil-verżjoni Franċiża tal-proposta tal-Kummissjoni għandu jiġi kkoreġut.) 
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Emenda 26

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 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'. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-
finanzjament tal-Unjoni jkun biss ta’ 
natura supplimentari u jkun marbut ma' 
rekwiżiti speċifiċi, sabiex il-finanzjament 
għall-istandardizzazzjoni Ewropea 
jkompli jkun ipprovdut primarjament mis-
settur privat.

Emenda 27

Proposta għal Regolament
Artikolu 16 - 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 għar-rikonoxximent 
tal-istandards fil-qasam tal-ICT stipulati fl-
Anness II għall-iżviluppi tekniċi, mingħajr 
madankollu ma jinħoloq jew jitħassar 
wieħed minn dawn il-kriterji;

(In-numru ħażin fil-verżjoni Franċiża tal-proposta tal-Kummissjoni għandu jiġi kkoreġut.) 
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Emenda 28

Proposta għal Regolament
Artikolu 16 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tadatta l-kriterji għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
SMEs u l-imsieħba soċjali stipulati fl-
Anness III għall-iktar żviluppi fir-rigward 
tan-natura bla qligħ tagħhom u r-
rappreżentattività tagħhom.

(c) tadatta l-kriterji għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
SMEs u l-partijiet soċjali interessati
stipulati fl-Anness III għall-iktar żviluppi 
fir-rigward tan-natura bla qligħ tagħhom u 
r-rappreżentattività tagħhom, mingħajr 
madankollu ma jinħoloq jew jitneħħa 
kriterju jew organizzazzjoni.

(In-numru ħażin fil-verżjoni Franċiża tal-proposta tal-Kummissjoni għandu jiġi kkoreġut.) 

Emenda 29

Proposta għal Regolament
Anness II - punt 2 - introduzzjoni 

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 bla skop 
ta' profitt li hija soċjetà professjonali, 
industrija jew assoċjazzjoni tal-kummerċ 
jew kwalunkwe organizzazzjoni ta' sħubija 
li fl-ambitu ta' għarfien tagħha tiżviluppa 
speċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
kommunikazzjoni u li mhijiex korp 
Ewropew, nazzjonali jew internazzjonali, 
permezz ta' proċessi li jissodisfaw il-kriterji 
li jmiss:

Emenda 30

Proposta għal Regolament
Anness II - punt 2 - ittra a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

fuq il-bażi ta’ teħid tad-deċiżjonijiet bil-
miftuħ u aċċessibbli għall-partijiet 
interessati kollha fis-suq jew swieq 
affettwati mill-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

Emenda 31

Proposta għal Regolament
Anness II - punt 2 - ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-proċess ta’ standardizzazzjoni kien 
kollaborativ u bbażat fuq il-kunsens u ma 
kienx favur xi parti interessati partikolari. 
Il-kunsens ifisser ftehim ġenerali, li huwa 
kkaratterizzat mill-assenza ta’ oppożizzjoni 
sostnuta għal kwistjonijiet sostanzjali minn 
kwalunkwe parti importanti tal-interessi 
ikkonċernati u bi proċess li jinvolvi li 
jitfittex li jitqiesu l-fehmiet kollha tal-
partijiet ikkonċernati u biex jiġu 
rrikonċiljati xi argumenti kunfliġġenti Il-
kunsens ma jimplikax unanimità.

il-proċess tat-tfassil tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi kien kollaborattiv u bbażat fuq il-
kunsens u ma kienx favur xi parti 
interessata partikolari. Il-kunsens ifisser 
ftehim ġenerali, li huwa kkaratterizzat mill-
assenza ta’ oppożizzjoni sostnuta għal 
kwistjonijiet sostanzjali minn kwalunkwe 
parti importanti tal-interessi ikkonċernati u 
bi proċess li jinvolvi li jitfittex li jitqiesu l-
fehmiet kollha tal-partijiet ikkonċernati u li
jiġu rrikonċiljati xi argumenti kunfliġġenti.
Il-kunsens ma jimplikax unanimità.

Emenda 32

Proposta għal Regolament
Anness 2 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) koerenza:
(i) l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ma 
jistgħux imorru kontra l-istandards 
nazzjonali, Ewropej u internazzjonali 
eżistenti jew dawk fil-proċess li jiġu 
mfassla u lanqas m'għandhom 
jidduplikawhom.
(ii) din id-dispożizzjoni għandha 
tirrispetta l-prinċipju ta’ newtralità 
teknoloġika u mhux tkun applikata b’mod 
li jmur kontra l-kompetizzjoni.
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