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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għandu l-għan li jżid l-effett pożittiv tal-
istandards Ewropej fuq il-funzjonament tas-suq, it-tkabbir ekonomiku, l-innovazzjoni u l-
kompetittività tal-impriżi. Fost affarijiet oħra, huwa maħsub biex inaqqas il-proċess ta' 
standardizzazzjoni f'każijiet fejn l-istandards huma mfassla fuq talba mill-Kummissjoni, biex 
jiżgura li l-SMEs u l-partijiet interessati soċjali jkunu rappreżentati sew fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni (partikolarment f'każijiet fejn l-istandards jitfasslu fuq talba mill-
Kummissjoni) u biex jifrex aktar l-applikazzjoni tal-istandards tat-Teknoloġija tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni, u b'hekk itejjeb l-interoperabilità u jżid in-numru tal-
istandards dwar teknoloġiji ta' produzzjoni innovattivi u li qed jiżviluppaw malajr, bħal 
pereżempju n-nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija u t-teknoloġija nukleari, kif ukoll iżid il-
konsolidazzjoni ta' oqfsa leġiżlattivi eżistenti. 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija ddeċieda li jieħu vantaġġ mill-emendar 
tad-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, li sar neċessarju minħabba l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-
ekonomija globalizzata. Huwa importanti li l-leġiżlazzjoni l-ġdida titfassal biex tikkonsolida 
direttivi introdotti preċedentement dwar il-politika ta' standardizzazzjoni u biex taġġorna d-
direttivi msemmija hawn fuq.

It-tibdil l-aktar importanti jikkonċerna d-definizzjoni tas-setgħat tal-Kummissjoni u dawk tal-
Kumitat għall-Istandards u r-Regolamenti Tekniċi. Tibdil riċenti jinkludi li l-
istandardizzazzjoni fil-qasam tas-servizzi tiddaħħal fil-qafas leġiżlattiv u li t-Teknoloġija tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni jiġu indirizzati separatament. Il-bażi għall-finanzjament 
tal-istandardizzazzjoni mill-UE ġiet ukoll riveduta.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur
Ir-rapporteur jilqa' l-proposta għal Regolament ġdid tal-Parlament Ewrpew u tal-Kunsill biex 
jikkonsolida l-politika ta' standardizzazzjoni eżistenti tal-UE u jintroduċi elementi ġodda biex 
jikkunsidraw sfidi ġodda, u huwa tal-opinjoni li dan jipprovdi bażi soda għall-
modernizzazzjoni tar-rabtiet bejn l-UE u s-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea. Tali 
elementi jinkludu l-kunsiderazzjoni tal-istandardizzazzjoni fil-qasam tas-servizzi u l-
inklużjoni tagħha fis-sistema ta' notifika. It-taqsima dwar il-funanzjament tal-
istandardizzazzjoni Ewropea permezz tal-Kummissjoni - li toħloq bażi legali mtejba u 
tissimplifika proċeduri - hija milqugħa b'mod pożittiv ħafna.

Madankollu, ċerti elementi tal-proposta jqajmu xi tħassib dwar l-effikaċja operattiva ta' 
sħubiji pubbliċi-privati. 

Il-bidliet fid-dispożizzjonijiet tar-Regolament huma importanti sabiex ibiddlu r-Regolament 
f'għodda ta' implimentazzjoni biex tappoġġa s-suq uniku, japplikaw standards Ewropej bil-
għan li jsaħħu l-kompetittività u l-innovazzjoni, jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati u jiżguraw żvilupp sostenibbli. Is-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea għandha 
titjieb billi tintroduċi elementi ġodda li jagħtu valur miżjud. 
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Kummenti speċifiċi
1) Ir-regoli ta' standardizzazzjoni Ewropej fis-seħħ mhumiex definiti jew imsemmija. 

2) M'hemm l-ebda referenza għall-prinċipju ta' rappreżentazzjoni nazzjonali, li hija l-bażi tal-
istandardizzazzjoni Ewropea (u internazzjonali).

3) M'hemm l-ebda dispożizzjoni dwar il-prinċipju tal-waqfien totali, li huwa importanti għall-
armonizzazzjoni tal-istandards f'livell tal-UE.

4) Ħafna dispożizzjonijiet huma ta' karattru ġenerali, li, minħabba d-delega estensiva tas-
setgħat tal-Kummissjoni, huma miftuħin wisq għall-interpretazzjoni. Hemm bżonn ta’ 
kjarifika: Dan jikkonċerna wkoll id-definizzjonijiet u l-azzjonijiet, speċjalment f'dawk l-
oqsma fejn il-Kummissjoni introduċiet proposti li jaffettwaw il-funzjonament tas-sistema 
eżistenti u l-koerenza tagħha.

5) L-abbozz ta' proposta tal-Kummissjoni jipproponi li l-ispeċifikazzjonijiet tad-diversi fora u 
konsorzji jiġu applikati minflok l-istandards Ewropej, u t-termini ta' dawn l-
ispeċifikazzjonijiet ikunu eħfef biex jiġu sodisfati. Wieħed mill-pedamenti tal-proċess 
demokratiku ta' standardizzazzjoni huwa l-kunsens soċjali. L-integrità tas-sistema ta' 
standardizzazzjoni Ewropea hija s-saħħa tagħha, peress li tiżgura l-koerenza ta' sett ta' 
standards. L-involviment tal-fora u tal-konsorzji fis-sistema m'għandhiex twassal għall-
istabbiliment ta' standards kontradittorji jew speċifikazzjonijiet konkorrenti, u lanqas 
m'għandha tfixkel il-parteċipazzjoni tal-SMEs (l-ispejjeż tal-parteċipazzjoni fil-fora huma 
għoljin, u l-kriterji tat-teħid tad-deċiżjonijiet mhumiex dejjem demokratiċi). Barra minn hekk, 
ċerti fora u konsorzji jistgħu jkunu dominati minn atturi minn barra l-Unjoni Ewropea. 
Għalhekk, l-ifissar ta' standards għandu jiġi ristrett, kemm jista jkun possibbli, għall-
organizzazzjonijiet Ewropej għall-istandardizzazzjoni attwalment rikonoxxuti, u għandu 
jittieħed vantaġġ mill-ħafna possibbiltajiet offruti minn dawk l-organizzazzjonijiet rigward it-
tfassil ta' dokumenti li jużaw proċess aċċellerat ibbażat fuq il-kunsens li jinvolvi l-partijiet 
kollha interessati mill-Istati Membri kollha tal-UE (pereżempju billi jiġu organizzati 
konferenzi tematiċi).

L-applikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tal-fora/konsorzji għandha tkun permessa biss 
f'każijiet strettament definiti (pereżempju fi proċeduri tal-akkwist pubbliku f'postijiet fejn ma 
jeżisti ebda standard), filwaqt li jinżammu l-istess rekwiżit rigward: il-kunsens, il-ftuħ, il-
parteċipazzjoni volontarja, it-trasparenza eċċ, kif ukoll organizzazzjonijiet ta' 
standardizzazzjoni Ewropej.

6) M'hemm l-ebda referenza għat-teknoloġiji l-aktar riċenti, bħal pereżempju n-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija jew it-teknoloġija nukleari. 

EMENDI

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

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

(2) L-istandardizzazzjoni Ewropea tagħti 
spinta wkoll lill-kompetittività tal-impriżi 
speċjalment billi tiffaċilita l-moviment 
liberu tal-prodotti u s-servizzi, l-
interoperabbiltà tan-netwerks, il-mezzi tal-
komunikazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku u l-
innovazzjoni. L-istandardizzazzjoni 
Ewropea ssaħħaħ il-kompetittività tan-
negozji meta tkun ikkoordinata mas-
sistema ta' standardizzazzjoni 
internazzjonali. 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.

Emenda 2

Proposal for a Regulation
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 

(3) Is-sistema ta' standardizzazzjoni 
Ewropea għandha tkompli titmexxa mill-
partijiet interessati, u tkun indirizzata 
għalihom, f'konformità mal-prinċipji ta' 
koeżjoni, trasparenza, ftuħ, kunsens, 
indipendenza minn interessi speċjali, 
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Elettroteknika (CENELEC) u l-Istitut 
Ewropew tal-Istandards tat-
Telekomunikazzjoni (ETSI).

adegwatezza tas-suq, effikaċja u 
rappreżentazzjoni nazzjonali fil-proċess 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet, u l-istandards 
Ewropej għandhom jibqgħu jkunu adottati 
mill-organizzazzjonijiet Ewropej għall-
istandardizzazzjoni, jiġifieri l-Kumitat 
Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN), 
il-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni Elettroteknika 
(CENELEC) u l-Istitut Ewropew tal-
Istandards tat-Telekomunikazzjoni (ETSI).

Ġustifikazzjoni

Dan ifakkar is-sitwazzjoni attwali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Proporzjon kbir mill-istandards Ewropej (70%) ma jappoġġawx direttament il-politika jew il-
leġiżlazzjoni tal-UE, u dan il-fatt jagħmel lit-test kemmxejn qarrieqi.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-iżvilupp ta' standards volontarji fis-
servizzi għandu jitmexxa mis-suq fejn 

(8) L-attivitajiet ta' servizzi spiss 
jikkorrispondu għal speċifiċitajiet 
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jirbħu l-ħtiġijiet tal-operaturi ekonomiċi u 
tal-partijiet interessati li jkunu affettwati 
mill-istandard b'xi mod, dirett jew indirett, 
u jridu jqisu l-interess pubbliku u jkunu 
msejsa fuq il-kunsens. Dawn għandhom 
jiffukaw primarjament fuq is-servizzi 
marbutin mal-prodotti u mal-proċessi.

nazzjonali. Għalhekk l-iżvilupp ta' 
standards volontarji fis-servizzi għandu 
jindirizza oqsma definiti tajjeb u evalwati 
bir-reqqa. L-iżvilupp għandu jitmexxa 
mis-suq fejn jirbħu l-ħtiġijiet tal-operaturi 
ekonomiċi u tal-partijiet interessati li jkunu 
affettwati mill-istandard b'xi mod, dirett 
jew indirett, u jridu jqisu l-interess 
pubbliku u jkunu msejsa fuq il-kunsens.
Dawn għandhom jiffukaw primarjament 
fuq is-servizzi marbutin mal-prodotti u 
mal-proċessi. Fl-ambitu tad-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Settembru 2005 dwar ir-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali1, 
l-istandardizzazzjoni hija permessa biss 
fuq bażi ta' sussidjarjetà.
_________
1 ĠU L 255, 30.9.2005, p.22.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar 
ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali għandha l-għan li tiżgura li l-kwalifiki 
(professjonali) fl-Unjoni jkunu ta' kwalità għolja u b'hekk tikkostitwixxi sett definit ta' regoli 
għall-iżvilupp ulterjuri ta' proċeduri ta' rikonoxximent reċiproku li għandhom jingħataw 
prijorità f'termini ta' validità.

Emenda 5

Proposta għal Regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fl-Unjoni, l-istandards nazzjonali jiġu 
adottati minn korpi nazzjonali għall-
istandardizzazzjoni, u dan jista' jwassal 
għal standards konfliġġenti u tfixkil 
tekniku fis-suq intern. Għaldaqstant 
jeħtieġ, fl-interess tas-suq intern u għall-
effiċaċja tal-istandardizzazzjoni fl-Unjoni, 
li jiġi kkonfermat l-iskambju regolari tal-
informazzjoni preżenti fost il-korpi
nazzjonali għall-istandardizzazzjoni, il-

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

istandardizzazzjoni, l-organizzazzjonijiet 
Ewropej għall-istandardizzazzjoni u l-
Kummissjoni, dwar il-ħidma attwali u tal-
ġejjieni fuq l-istandardizzazzjoni, u wkoll 
dwar ir-regolamenti rigward il-prinċipju 
tal-waqfien totali li jikkonċerna l-
applikazzjoni tagħhom għall-entitajiet 
nazzjonali għall-istandardizzazzjoni taħt l-
organizzazzjonijiet Ewropej għall-
istandardizzazzjoni. Dan l-iskambju ta' 
informazzjoni għandu jsir skont l-Anness 3 
għall-Ftehim dwar ix-Xkiel Tekniku għall-
Kummerċ approvat bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill Nru 80/271/KEE tal-
10 ta' Diċembru 1979 dwar il-konklużjoni 
tal-Ftehimiet Multilaterali li rriżultaw min-
negozjati kummerċjali ta' bejn l-1973 u 
1979.

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas tal-prinċipju tal-waqfien totali (l-Artikoli 4 u 7 tad-Direttiva 98/34/KE). Il-waqfien 
totali huwa strument eċċellenti li jippermetti li jiġu evitati ostakli tekniċi għall-kummerċ u li 
jappoġġa ukoll l-armonizzazzjoni teknika f'livell tal-UE.

Emenda 6

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) Meta l-istandards fil-biċċa l-kbira 
tagħhom ikunu għodod immexxija mis-
suq li jintużaw b'mod volontarju minn 
partijiet interessati, dawn 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.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) L-istandards huma għodda importanti 
għall-impriżi u speċjalment għal dawk 
żgħar u medji (minn hawn 'il quddiem 
"SMEs") li, minkejja dan, xi drabi
mhumiex rappreżentati biżżejjed u 
involuti b'mod adegwat fis-sistema ta' 
standardizzazzjoni u għalhekk hemm ir-
riskju li l-istandards ma jqisux il-bżonnijiet 
xierqa u l-interessi tal-SMEs jew il-
potenzjal tagħhom biex jikkontribwixxu 
teknoloġiji innovattivi. Ir-regoli ta' 
standardizzazzjoni għandhom 
jinkoraġġixxu lill-SMEs jikkontribwixxu 
b'mod attiv is-soluzzjonijiet tat-teknoloġija 
innovattivi tagħhom għal sforzi ta' 
standardizzazzjoni. Għaldaqstant, huwa 
essenzjali li tiżdied ir-rappreżentanza u l-
parteċipazzjoni tagħhom fil-fażijiet kollha 
tal-proċess ta' standardizzazzjoni, 
partikolarment fil-kumitati tekniċi.

Emenda 8

Proposta għal Regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) L-istandards Ewropej huma ta' interess 
kruċjali għall-kompetittività tal-SMEs li, 
b'danakollu ma għandhomx biżżejjed 
rappreżentanza f'numru ta' oqsma
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. L-għoti 
lill-SMEs ta' sħubija effettiva fl-
Organizzazzjonijiet Ewropej għall-
Istandardizzazzjoni, inkluż id-dritt għall-
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vot huwa mistenni li jkollu impatt pożittiv 
fuq l-involviment u l-parteċipazzjoni tal-
SMEs fl-istandardizzazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet interessati, inklużi l-SMEs, jipparteċipaw fl-istandardizzazzjoni Ewropea f'livell 
nazzjonali, fejn jitrattaw ma' impriżi simili u gvernijiet lokali u jkunu jistgħu jaħdmu fil-
lingwa nattiva tagħhom. Il-kunsens nazzjonali, miksub bil-parteċipazzjoni tal-SMEs, huwa 
mbagħad ippreżentat lill-kumitati tekniċi xierqa f'livell tal-UE minn delegat minn entità 
nazzjonali (il-prinċipju ta' rappreżentazzjoni nazzjonali).

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) L-istandards jistgħu jkollhom impatt 
kbir fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq is-
sikurezza u l-benessri taċ-ċittadini, fuq l-
effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, u 
fuq oqsma oħra tal-politika pubblika.
Għalhekk jeħtieġ li niżguraw li jkunu 
msaħħa r-rwol u l-feħmiet tal-partijiet 
interessati soċjali fit-tfassil tal-istandards 
permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-konsumaturi, tal-ambjent u tal-
partijiet interessati soċjali. L-għoti ta' 
sħubija effettiva fl-Organizzazzjonijiet ta' 
Standardizzazzjoni Ewropej, inkluż id-
dritt għall-vot, lil dawk l-
organizzazzjonijiet, se jkollu impatt 
pożittiv fuq il-kwalità tal-istandards.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Kemm jista' jkun, l-istandards 
għandhom iqisu l-impatti ambjentali tul il-

(16) L-istandards għandhom iqisu l-impatti 
ambjentali tul il-ħajja tal-prodotti u tas-
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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.

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.

Emenda 11

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, bl-introduzzjoni ta' mekkaniżmi 
sabiex jinġabru l-opinjonijiet u jiġi 
ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni fost 
il-partijiet interessati kollha. 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.

Emenda 12

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 

(19) L-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jużaw fis-sħiħ il-medda kollha tal-
istandards relevanti u tal-
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jixtru xi hardware, software u servizzi tat-
teknoloġija tal-informazzjoni, pereżempju 
billi jagħżlu standards li jistgħu jiġu 
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 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-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi meta jkunu 
qegħdin jixtru xi hardware, software u 
servizzi tat-teknoloġija tal-informazzjoni, 
pereżempju billi jagħżlu standards u 
speċifikazzjonijiet tekniċi li jistgħu jiġu 
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 koordinazzjoni 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-
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 
prevista l-possibbiltà li l-
ispeċifikazzjonijiet għall-akkwist pubbliku 
jkunu jirreferu għall-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi fl-oqsma tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni bħala 
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forniment ta' servizzi transkonfinali, biex 
titħeġġeġ il-kompetizzjoni u għall-
promozzjoni tal-interoperabbiltà u l-
innovazzjoni.

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.

Ġustifikazzjoni

L-istandards huma definiti skont ir-reġjun minn fejn joriġinaw jew il-metodu li huma 
żviluppati bih, mhux skont is-settur industrijali.

Emenda 13

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' 
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-istandardizzazzjoni internazzjonali.
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Ġustifikazzjoni

L-istandards huma definiti skont ir-reġjun minn fejn joriġinaw jew il-metodu li huma 
żviluppati bih, mhux skont is-settur industrijali.

Emenda 14

Proposta għal Regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Biex jinagħtaw spinta ikbar l-
innovazzjoni u l-kompetizzjoni bejn is-
soluzzjonijiet standardizzati, ir-
rikonoxximent ta' speċifikazzjoni teknika 
partikolari ma għandux jiskwalifika 
speċifikazzjoni teknika li qed tikkompeti 
ma' din tal-ewwel milli tkun rikonoxxuta 
skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament. Kull rikonoxximent għandu 
jkun soġġett għall-karatteristiċi li jkunu 
qegħdin jitwettqu u għall-kundizzjoni li l-
ispeċifikazzjoni teknika tkun akkwistat 
livell minimu ta' aċċettazzjoni fis-suq. L-
aċċettazzjoni fis-suq ma għandhiex tiġi 
interpretata li l-ispeċifikazzjoni teknika 
inkwistjoni tkun ġiet implimentata ħafna 
fis-suq.

(21) Biex l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni 
jingħataw spinta ikbar, ir-rikonoxximent 
ta' speċifikazzjoni teknika partikolari ma 
għandux jiskwalifika speċifikazzjoni 
teknika milli tkun rikonoxxuta skont id-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.
Kull rikonoxximent għandu jkun soġġett 
għall-karatteristiċi li jkunu qegħdin 
jitwettqu u għall-kundizzjoni li l-
ispeċifikazzjoni teknika tkun akkwistat 
livell sinifikanti ta' aċċettazzjoni fis-suq.

Ġustifikazzjoni

Is-soluzzjonijiet standardizzati m'għandhomx jikkontradixxu lil xulxin. Għandu jkun hemm 
koeżjoni fost sett ta' standards. Is-soluzzjonijiet tekniċi standardizzati għandhom jagħtu 
opportunitajiet ugwali lill-impriżi sabiex dawn ikunu jistgħu jikkompetu f'dak li jirrigwarda l-
proġetti jew is-servizzi tagħhom. Għall-konsumaturi, is-soluzzjonijiet tekniċi standardizzati 
għandhom jaġixxu bħala indikatur ċar ta' dak li jridu jixtru.

Emenda 15

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

Ġustifikazzjoni

L-istandards huma definiti skont ir-reġjun minn fejn joriġinaw jew il-metodu li huma 
żviluppati bih, mhux skont is-settur industrijali.

Emenda 16

Proposta għal Regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Jistgħu jinqalgħu sitwazzjonijiet fil-
qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni fejn ikun xieraq li 
jitħeġġeġ l-użu tal-konformità mal-
istandards speċifikati fil-livell tal-Unjoni, 
jew li jkun hemm obbligu għal dan, sabiex 
tiġi żgurata l-interoperabbiltà fis-suq uniku 
u biex ikun hemm iktar libertà tal-għażla 
għall-utenti. F'ċirkostanzi oħra, jista' jiġri 
wkoll li l-istandards Ewropej speċifikati 
ma jkunux għadhom jissodisfaw il-
bżonnijiet tal-konsumaturi jew ikunu qed 
ifixklu l-iżvilupp teknoloġiku. Għal dawn 
ir-raġunijiet, id-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Marzu 2002 dwar kwadru regolatorju 
komuni għan-networks ta' 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi 
tipperemetti lill-Kummissjoni, fejn ikun 
hemm bżonn, li titlob lill-korpi Ewropej 

(23) Jistgħu jinqalgħu sitwazzjonijiet fil-
qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni fejn ikun xieraq li 
jitħeġġeġ l-użu tal-konformità mal-
istandards speċifikati fil-livell tal-Unjoni, 
jew li jkun hemm obbligu għal dan, sabiex 
tiġi żgurata l-interoperabbiltà fis-suq uniku 
u biex ikun hemm iktar libertà tal-għażla 
għall-utenti. F'ċirkostanzi oħra, jista' jiġri 
wkoll li l-istandards Ewropej speċifikati 
ma jkunux għadhom jissodisfaw il-
bżonnijiet tal-konsumaturi jew ikunu qed 
ifixklu l-iżvilupp teknoloġiku. Għal dawn 
ir-raġunijiet, id-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Marzu 2002 dwar kwadru regolatorju 
komuni għan-networks ta' 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi 
tippermetti lill-Kummissjoni, fejn ikun 
hemm bżonn, li titlob lill-korpi Ewropej 
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tal-istandardizzazzjoni biex ifasslu 
standards, biex jistabbilixxu lista ta' 
standards u/jew speċifikazzjonijiet 
ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea bil-ħsieb li jħeġġu l-użu tagħhom,
jew li jagħmlu l-implimentazzjoni 
tagħhom obbligatorja, jew li jneħħu 
standards u/jew speċifikazzjonijiet minn 
dik il-lista.

għall-istandardizzazzjoni biex ifasslu 
standards, biex jistabbilixxu lista ta' 
standards u/jew speċifikazzjonijiet 
ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea bil-ħsieb li jħeġġu l-użu tagħhom 
jew li jneħħu standards u/jew 
speċifikazzjonijiet minn dik il-lista.

Ġustifikazzjoni

Dawn l-istandards mhumiex vinkolanti; dawn huma u għandhom jibqgħu volontarji.

Emenda 17

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 
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.

(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 
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 dawk l-entitajiet li 
jwettqu l-attivitajiet imsemmija hawn fuq
permezz ta’ sejħiet għall-proposti jew, fejn 
ikun il-każ, bl-għoti ta' kuntratti.
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-organizzazzjonijiet nazzjonali u Ewropej għall-istandardizzazzjoni biss 
jivvalidaw u jirrevedu l-istandards Ewropej. Inkella ma jkunx possibbli li jiġi żgurat l-
involviment ta' SMEs, NGOs eċċ. Fl-istess waqt ir-riskju li jinħolqu sistemi paralleli jekk 
organizzazzjonijiet oħra jkollhom il-permess jivvalidaw u jirrevedu standards huwa 
imminenti.

Emenda 18

Proposta għal Regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiġu kkonsultati dwar il-programm ta' ħidma għall-
istandardizzazzjoni.

Emenda 19

Proposta għal Regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-proċedura tal-eżami għandha tintuża 
għall-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet 
fir-rigward tal-oġġezzjonijiet għall-
istandards armonizzati li l-Kummissjoni 

(37) Il-proċedura tal-eżami għandha tintuża 
rigward in-notifiki kollha ta' 
standardizzazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
Ewropej għall-istandardizzazzjoni, ir-
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tqis li huma ġustifikati u fejn ir-referenzi 
għall-istandard armonizzat ikkonċernat 
ikunu għadhom ma ġewx ippubblikati f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, billi 
deċiżjoni bħal din ikollha l-konsegwenzi
fuq il-preżunzjoni tal-konformità mar-
rekwiżiti essenzjali applikabbli.

rikonoxximent tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi fl-oqsma tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija u t-
teknoloġija nukleari, għall-
implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet fir-
rigward tal-oġġezzjonijiet għall-istandards 
armonizzati li l-Kummissjoni tqis li huma 
ġustifikati u fejn ir-referenzi għall-
istandard armonizzat ikkonċernat ikunu 
għadhom ma ġewx ippubblikati f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, billi 
deċiżjonijiet bħal dawn jista' jkollhom
konsegwenzi fuq il-preżunzjoni tal-
konformità mar-rekwiżiti essenzjali 
applikabbli.

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura għar-rikonoxximent ta' speċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tat-teknoloġiji l-
ġodda għandha tipprevedi l-possibilità li l-Istati Membri jagħmlu kummenti.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
dwar il-kooperazzjoni bejn il-korpi 
Ewropej għall-istandardizzazzjoni, il-korpi 
nazzjonali għall-istandardizzazzjoni u l-
Kummissjoni, it-twaqqif ta' standards 
Ewropej u prodotti tal-istandardizzazzjoni 
Ewropea għal prodotti u servizzi li 
jappoġġaw il-leġiżlazzjoni u l-politiki, ir-
rikonoxximent tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (minn 
hawn 'il quddiem "ICT"), il-finanzjament 
tal-istandardizzazzjoni Ewropea u l-
kundizzjonijiet għal rappreżentanza 
bilanċjata tal-organizzazzjonijiet Ewropej 
tal-partijiet interessati.
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Emenda 21

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, approvata minn korp rikonoxxut 
li jistabbilixxi l-istandards, għal 
applikazzjoni ripetuta jew kontinwa, li l-
konformità magħha mhijiex obbligatorja u 
li hija waħda minn dawn li ġejjin:

Emenda 22

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 u tar-referenzi 
ppubblikati għalih f'Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea;

Emenda 23

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-istandards huma definiti skont ir-reġjun minn fejn joriġinaw jew il-metodu li huma 
żviluppati bih, mhux skont is-settur industrijali. Barra minn hekk, hemm nuqqas ta' ċarezza 
rigward it-tifsira vera tat-terminu "standard ICT" f'din id-definizzjoni
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Emenda 24

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) ‘abbozz ta’ standard’ tfisser dokument 
li jkun fih it-test tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi li jkollhom x’jaqsmu ma’ suġġett 
partikolari, li jkun qiegħed jiġi kkunsidrat 
għall-adozzjoni skont il-proċedura tal-
istandards relevanti, kif dan id-dokument 
ikun jinsab wara x-xogħol ta’ tħejjija u 
kif ikun ġie ċċirkolat għall-kummenti jew 
l-iskrutinju tal-pubbliku;

(3) ‘abbozz ta’ standard’ tfisser dokument 
li jkun fih standard propost li ġie 
ppreżentat għal opinjoni, votazzjoni jew 
approvazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi applikata definizzjoni mill-istandard Ewropew xieraq.

Emenda 25

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – l-ewwel parti

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) ‘speċifikazzjoni teknika’ tfisser 
dokument li jistabbilixxi r-rekwiżiti 
tekniċi li l-prodott, il-proċess jew is-servizz 
jeħtieġu jissodisfaw, li jistipula wieħed 
minn dawn:

Ġustifikazzjoni

Adottata bħal EN 45020.

Emenda 26

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 - paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) "prinċipju tal-waqfien totali" tfisser 
li l-entitajiet nazzjonali għall-
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istandardizzazzjoni jieqfu jaħdmu iktar 
fuq proġetti li diġà jkunu fis-seħħ;

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni tidher fl-Artikoli 4 u 7 tad-Direttiva 98/34/KE.

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

Ġustifikazzjoni

Il-korpi nazzjonali għall-istandardizzazzjoni, li huma membri tal-korpi Ewropej għall-
istandardizzazzjoni għandhom ikunu liberi joġġezzjonaw l-inklużjoni fil-programm ta' ħidma 
ta' suġġett għall-istandardizzazzjoni. Hija din il-libertà li tiżgura kemm in-natura volontarja 
tal-istandardizzazzjoni u kemm ir-rilevanza attwali għas-suq ta' mandat ta' standardizzazzjoni 
mogħti mill-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 28

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Waqt li qed jitfassal standard 
Ewropew, jew wara l-approvazzjoni 
tiegħu, l-entitajiet nazzjonali għall-
istandards m'għandhomx ikunu kapaċi 
jwettqu azzjonijiet li jistgħu jkollhom 
impatt negattiv fuq l-għan tal-
armonizzazzjoni u, b'mod partikolari, 
huma m'għandhomx ikunu kapaċi 
jippubblikaw fi żmien perjodu stabbilit 
standard nazzjonali ġdid jew aġġornat li 
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ma jkunx konsistenti bis-sħiħ mal-
istandard Ewropew eżistenti.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tissodisfa l-kriterju tal-prinċipju tal-waqfien totali li ttieħed mid-
Direttiva 98/34/KE.

Emenda 29

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-partijiet stabbiliti 
fi Stati Membri oħra jkollhom l-
opportunità jibagħtu l-kummenti tagħhom.
Jekk it-traduzzjoni tkun meħtieġa, din 
għandha ssir bi spejjeż tal-parti 
interessata;

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipazzjoni tal-partijiet interessati fl-
istandardizzazzjoni Ewropea

Parteċipazzjoni tal-partijiet interessati fl-
istandardizzazzjoni Ewropea u l-
faċilitazzjoni tal-aċċess għall-istandards

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 

1. Il-korpi Ewropej għall-
istandardizzazzjoni għandhom iħeġġu, 
jiffaċilitaw u jappoġġaw rappreżentanza 
xierqa tal-intrapriżi żgħar u medji (minn 
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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:

hawn 'il quddiem 'SMEs'), tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
partijiet interessati ambjentali u soċjali, 
partikolarment billi jiffaċilitaw l-
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:

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-istandards għandhom jinħolqu u 
jiġu adattati sabiex iqisu l-karatteristiċi 
tal-SMEs u l-ambjent tagħhom, 
speċjalment fil-każ ta' negozji tal-
artiġjanat żgħar u mikrointrapriżi, biex 
b'hekk ikollhom aċċess imtejjeb u irħas 
għall-istandards

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Sabiex ikun żgurat l-aċċess tal-utenti 
għall-istandards Ewropej stabbiliti 
b'sostenn għal-leġiżlazzjoni u l-politiki 
tal-UE, huwa neċessarju li jiġu previsti 
sistemi divrenzjati biex jiġu stabbiliti l-
prezzijiet u għall-introduzzjoni ta' ħlasijiet 
speċjali u pakketti ta' standards 
mraħħsin, speċjalment għal SMEs, 
mikrointrapriżi u negozji tal-artiġjanat.

Emenda 34
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

'Rappreżentanza xierqa' hija frażi vaga li flimkien mal-obbligu impenjattiv li tiġi żgurata r-
rappreżentanza tista' potenzjalment tibblokka s-sistema ta' standardizzazzjoni kollha. L-
organizzazzjoni ta' standardizzazzjoni tista' biss tagħmel l-aħjar li tista' sabiex tipprova 
tinvolvi partijiet interessati, iżda n-nuqqas ta' parteċipazzjoni tagħhom m'għandux jibblokka 
s-sistema. Fl-istess waqt il-korpi ta' sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri għandhom ikunu 
involuti fil-proċess ta' standardizzazzjoni u jiżguraw il-kwalità u l-għarfien fil-proċess.

Emenda 35

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta' ħidma annwali ta' 
standardizzazzjoni Ewropea li għandu
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 
Ewropej għall-istandardizzazzjoni u l-
partijiet interessati relevanti, pereżempju 
dawk imsemmija fl-Anness III, u l-
organizzazzjonijiet nazzjonali għall-
istandardizzazzjoni, programm ta' ħidma 
annwali ta' standardizzazzjoni Ewropea, u 
għandha tinfurmahom bil-pubblikazzjoni 
tiegħu. Il-programm ta' ħidma għandu
jindika l-istandards Ewropej u l-prodotti 
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tal-istandardizzazzjoni Ewropea li 
biħsiebha titlob mill-korpi Ewropej għall-
istandardizzazzjoni skont l-Artikolu 7.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil korp Ewropew 
tal-istandardizzazzjoni wieħed jew iktar biex 
jabbozza standard Ewropew jew prodott 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni qabel data ta' 
skadenza stabbilita. Dawn għandhom ikunu 
mmexxija mis-suq, iqisu l-interess pubbliku u 
bbażati fuq il-kunsens. Il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta u tinforma l-partijiet
interessati relevanti, inklużi l-partijiet 
interessati kollha tat-talbiet li saru skont il-
paragrafu 1.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 38

Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
korp Ewropew tal-istandardizzazzjoni, fi 

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
organizzazzjoni Ewropea għall-



PE476.047v03-00 26/34 AD\893862MT.doc

MT

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.

istandardizzazzjoni, fi żmien xahar wara li 
tirċievi l-aċċettazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2, dwar l-għotja għall-abbozzar 
ta' standard Ewropew jew prodott 
Ewropew tal-istandardizzazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-memorandum ta' spjegazzjoni jindika li ż-żmien meħud biex jitfasslu standards huwa punt li 
jeħtieġ li jiġi indirizzat. L-ottimizzazzjoni tal-proċessi għandha taffettwa lill-partijiet 
interessati kollha. Għalhekk, huwa propost li ż-żmien meħud biex tittieħed deċiżjoni dwar l-
għoti tas-sussidji għandu jitnaqqas għal xahar (l-istess ammont ta' żmien li l-
organizzazzjonijiet Ewropej għall-istandardizzazzjoni għandhom biex jaslu għal deċiżjoni 
dwar l-aċċettazzjoni ta' applikazzjoni).

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2(a) 
ta' dan l-Artikolu għandha tiġi adottata 
skont il-proċedura konsultattiva msemmija 
fl-Artikolu 18(2), wara konsultazzjoni 
mal-kumitat ta' monitoraġġ għad-direttiva 
korrispondenti għas-settur.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2(b) 
ta' dan l-Artikolu għandha tiġi adottata 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 18(3), wara konsultazzjoni mal-
kumitat ta' monitoraġġ għad-direttiva 
korrispondenti għas-settur.
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Emenda 41

Proposta għal Regolament
Kapitolu IV — titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

L-istandards huma definiti skont ir-reġjun minn fejn joriġinaw jew il-metodu li huma 
żviluppati bih, mhux skont is-settur industrijali. Barra minn hekk, hemm nuqqas ta' ċarezza 
rigward it-tifsira tat-terminu "speċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT" fid-definizzjoni ta' standard.

Emenda 42

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

Fuq proposta minn awtorità pubblika 
msemmija fid-Direttiva 2004/18/KE jew fuq 
l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi, wara konsultazzjoni mar-
rappreżentanti tal-partijiet interessati 
kollha inklużi l-korpi Ewropej għall-
Istandardizzazzjoni, li tirrikonoxxi l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tal-ICT
li mhumiex standards nazzjonali, Ewropej 
jew internazzjonali iżda li jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Anness II, għall-użu fl-
akkwist pubbliku u l-politiki sabiex tiġi 
żgurata interoperabilità fl-ICT.
Meta tevalwa l-konformità tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Anness II, il-Kummissjoni 
għandha tqis b'mod adegwat l-opinjoni tal-
partijiet interessati kkonsultati, inklużi 
dawk tal-korpi Ewropej għall-
istandardizzazzjoni.

Emenda 43
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjoni għall-istandardizzazzjoni tista' biss tagħmel l-aħjar li tista' sabiex tipprova 
tinvolvi partijiet interessati, iżda n-nuqqas ta' parteċipazzjoni tagħhom m'għandux jibblokka 
s-sistema.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex l-SMEs jingħataw il-possibilità 
jibbenefikaw bis-sħiħ mill-fehim u l-
applikazzjoni tal-istandards armonizzati 
Ewropej, il-finanzjament li jingħata lill-
korpi nazzjonali għall-istandardizzazzjoni 
għal skopijiet ta' traduzzjoni għandu 
jkopri proporzjon sinifikanti tal-ispejjeż 
totali li jkunu saru u l-proċeduri ta' 
finanzjament tat-traduzzjoni għandhom 
jiġu ssimplifikati. Għotjiet mogħtija għall-
attivitajiet ta' traduzzjoni msemmija 
f'punt (e) tal-Artikolu11(1) għandhom 
ikunu f'somma sħiħa għal kull paġna 
tradotta li titħallas bil-quddiem filwaqt li 
tingħata prova li l-istandards Ewropej 
ġew tradotti b'mod effettiv.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Emenda 48

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-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam 
tal-ICT stipulati fl-Anness II għall-
iżviluppi tekniċi;

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata koerenza terminoloġika mad-definizzjonijiet proposti.

Emenda 49

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. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 16 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal ħames snin mill-
1 ta' Jannar 2013. Il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport dwar is-
setgħat iddelegati mhux aktar tard minn 
sitt xhur qabel l-għeluq tal-perjodu ta' 
ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha 
tiġġedded awtomatikament għal perjodi 
identiċi sakemm ma tiġix irrevokata mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Emenda 50

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-

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 16 tista’ tiġi revokata f'kull ħin 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
L-istituzzjoni li tkun bdiet il-proċess 



AD\893862MT.doc 31/34 PE476.047v03-00

MT

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.

intern ta' teħid tad-deċiżjonijiet fir-
rigward tar-revoka tad-delega tas-setgħat, 
għandha tagħmel kull sforz sabiex 
tinforma lill-Kummissjoni, fi żmien 
raġonevoli qabel l-adozzjoni ta' deċiżjoni 
finali, filwaqt li tindika s-setgħat 
iddelegati suġġetti għar-revoka u r-
raġunijiet potenzjali għar-revoka.
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.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn kumitat. Dak il-Kumitat għandu jkun 
kumitat skont it-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011. Il-Kumitat għandu 
jiltaqa' tal-anqas darbtejn fis-sena mal-
organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni 
Ewropej u nazzjonali u l-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet huma fundamentali għas-sistema ta' standardizzazzjoni u għalhekk l-
organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni Ewropej u l-Istati Membru jridu jkunu involuti.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Korpi għall-Istandardizzazzjoni 
Ewropea għandhom jibagħtu rapport 

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

rapport annwali qasir u konċiż lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament. Dan għandu jkun fih 
tagħrif dwar dawn li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Il-kelma 'dettaljata' li tintuża fil-verżjoni Ingliża, tista' toħloq aktar burokrazija mingħajr ma 
tgħin fl-implimentazzjoni. Minflok, ir-rapport għandu jkun immirat u relattivament konċiż.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-31 ta’ Diċembru 2015 u kull ħames
snin wara dan, il-Kummissjoni għandha 
tirapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Dan ir-rapport għandu jkun 
fih valutazzjoni tar-relevanza tal-attivitajiet 
tal-istandardizzazzjoni li qegħdin jieħdu 
finanzjament mill-Unjoni fid-dawl tar-
rekwiżiti tal-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni.

3. Sal-31 ta’ Diċembru 2015 u kull tliet
snin wara dan, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Dan ir-rapport għandu jkun 
fih valutazzjoni tar-relevanza tal-attivitajiet 
tal-istandardizzazzjoni li qegħdin jieħdu 
finanzjament mill-Unjoni fid-dawl tar-
rekwiżiti tal-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni.
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Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) informazzjoni dwar attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni (ġodda) tħabbret b'mod 
globali permezz ta' mezzi xierqa u 
aċċessibbli.

(ii) informazzjoni dwar attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni (ġodda) tħabbret 
pubblikament u b'mod globali permezz ta' 
mezzi xierqa u aċċessibbli.
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Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) rappreżentanza adegwata:
(i) l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ġew 
żviluppati bil-parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati kollha;
(ii) ir-rappreżentanza tal-kategoriji kollha 
tal-partijiet interessati kienet bilanċjata.
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Proposta għal regolament
Anness III – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Emenda 57

Proposta għal regolament
Anness III – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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