
 

AM\912027MT.doc 1/99 PE493.558v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

5.9.2012 0069/114 

Emenda  114 
Malcolm Harbour, Lara Comi 
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
 
Rapport A7-0069/2012 
Lara Comi 
L-istandardizzazzjoni Ewropea 
COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD) 

Proposta għal regolament 
– 

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW* 

għall-proposta tal-Kummissjoni 

--------------------------------------------------------- 

REGOLAMENT (UE) Nru .../2012 

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 
93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 

2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE ▌tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id- DeëiŜjoni 87/95/KEE u d-DeëiŜjoni Nru 1673/2006/KE 

(Test b'rilevanza għaŜ-śEE) 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

 
Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari 

l-Artikolu 114 tiegħu,  

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, 

                                                 
*  Emendi: it-test ādid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-

tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▌. 
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Wara li l-abbozz ta' att leāislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew1, 

Filwaqt li jaāixxu skont il-proëedura leāislattiva ordinarja, 

Billi: 

(1) L-għan ewlieni tal-istandardizzazzjoni hija d-definizzjoni ta' speëifikazzjonijiet 

volontarji tekniëi jew tal-kwalità li jistgħu jikkonformaw magħhom prodotti, proëessi 

tal-produzzjoni jew servizzi attwali jew fil-futur. L-istandardizzazzjoni tista' tkopri 

diversi suāāetti, bħall-istandardizzazzjoni ta’ livelli jew daqsijiet differenti ta’ 

prodott partikolari jew l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi fis-swieq tal-prodotti jew tas-

servizzi fejn il-kompatibbiltà u l-interoperabbiltà ma’ prodotti jew sistemi oħra huma 

essenzjali.  

                                                 
1 ĀU C 376, 22.12.2011, p. 44. 
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(1a) L-istandardizzazzjoni Ewropea hija organizzata minn u għall-partijiet interessati 

kkonëernati fuq il-baŜi tar-rappreŜentanza nazzjonali (il-Kumitat Ewropew għall-

Istandardazzjoni (CEN) u l-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni 

Elettroteknika (CENELEC)) u ta' parteëipazzjoni diretta (l-Istitut Ewropew tal-

Istandards tat-Telekomunikazzjonijiet (ETSI)), u hija mibnija fuq il-prinëipji 

rikonoxxuti mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerë (WTO) fil-qasam tal-

istandardizzazzjoni, jiāifieri l-koerenza, it-trasparenza, il-ftuħ, il-kunsens, l-

applikazzjoni volontarja, l-indipendenza mill-interessi u l-effiëjenza ("il-prinëipji 

baŜiëi"). Skont il-prinëipji baŜiëi, hu importanti li l-partijiet interessati kollha, 

inkluŜi l-awtoritajiet pubbliëi u l-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju (SMEs), ikunu 

involuti kif suppost fil-proëess nazzjonali u Ewropew ta' standardizzazzjoni. Il-

korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni għandhom ukoll jinkoraāāixxu u 

jiffaëilitaw il-parteëipazzjoni tal-partijiet interessati. 
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(2) L-istandardizzazzjoni Ewropea tagħti spinta wkoll lill-kompetittività tal-intrapriŜi 

speëjalment billi tiffaëilita l-moviment liberu tal-prodotti u s-servizzi, l-

interoperabbiltà tan-netwerks, il-mezzi tal-komunikazzjoni, l-iŜvilupp teknoloāiku u 

l-innovazzjoni. L-istandardizzazzjoni Ewropea ssaħħaħ il-kompetittività globali tal-

industrija Ewropea speëjalment meta tkun stabbilita f'koordinazzjoni mal-korpi 

internazzjonali tal-istandardizzazzjoni, jiāifieri l-Organizzazzjoni Internazzjonali 

tal-Istandardizzazzjoni (ISO), il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali (IEC) 

u l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (ITU). L-standards ikollhom 

effett ekonomiku poŜittiv, pereŜempju billi jippromwovu interpenetrazzjoni 

ekonomika fis-suq intern u jinkoraāāixxu l-iŜvilupp ta’ prodotti jew swieq āodda u 

kundizzjonijiet tal-provvista mtejba. L-istandards b'hekk normalment iŜidu l-

kompetizzjoni u jbaxxu l-ispejjeŜ tal-produzzjoni u tal-bejgħ, bir-riŜultat li jkunu ta’ 

benefiëëju għall-ekonomiji b’mod āenerali u għall-konsumaturi b'mod partikolari. 

L-istandards jistgħu jŜommu u jtejbu l-kwalità, jipprovdu l-informazzjoni u jiŜguraw 

l-interoperabbiltà u l-kompatibilità, u b’hekk iŜidu s-sikurezza u l-valur għall-

konsumaturi. 
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(3) L-istandards Ewropej jiāu adottati mill-organizzazzjonijet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni, jiāifieri l- CEN, CENELEC u ETSI.  

(4) L-istandards Ewropej għandhom rwol importanti ħafna fis-suq intern, pereŜempju 

permezz tal-uŜu ta' standards armonizzati fil-preŜunzjoni tal-konformità tal-

prodotti li jkunu se jitpoāāew fis-suq minħabba li r-rekwiŜiti essenzjali relatati ma' 

dawk il-prodotti jkunu stipulati fil-leāislazzjoni relevanti tal-Unjoni dwar l-

armonizzazzjoni. Dawk ir-rekwiŜiti għandhom jiāi definiti b'mod preëiŜ sabiex tkun 

evitata l-interpretazzjoni Ŝbaljata min-naħa tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni. 
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(4a)  L-istandardizzazzjoni għandha rwol dejjem aktar importanti fil-kummerë 

internazzjonali u fil-ftuħ tas-swieq. L-Unjoni Ewropea għandha tipprova 

tippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni u l-korpi internazzjonali tal-istandardizzazzjoni. L-Unjoni 

għandha tippromwovi wkoll approëëi bilaterali mal-pajjiŜi terzi biex jiāu 

kkoordinati l-isforzi tal-istandardizzazzjoni u jiāu promossi l-istandards Ewropej, 

pereŜempju meta jiāu negozjati ftehimiet jew billi jiāu ssekondati esperti tal-

istandardizzazzjoni għal pajjiŜi terzi. Barra minn hekk l-Unjoni għandha tħeāāeā 

il-kuntatt bejn l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni u fora u 

konsorzji privati, filwaqt li ŜŜomm l-importanza primarja tal-istandardizzazzjoni 

Ewropea. 
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(5) L-istandardizzazzjoni Ewropea hija mmexxija permezz ta' qafas legali speëifiku li 

jikkonsisti minn tliet atti legali separati, jiāifieri d-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Āunju 1998 li tistabbilixxi proëedura għall-għoti ta’ 

informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-Regolamenti Tekniëi1, id-DeëiŜjoni 

Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 2006 

dwar il-finanzjament tal-istandardizzazzjoni Ewropea2, u d-DeëiŜjoni tal-Kunsill 

87/95/KEE tat-22 ta' Diëembru 1986 dwar l-istandardizzazzjoni fil-qasam tat-

teknoloāija tal-informazzjoni u tat-telekomunikazzjoni3. IŜda l-qafas legali kurrenti 

ma baqax aāāornat mal-iŜviluppi fl-istandardizzazzjoni Ewropea f'dawn l-aħħar 

deëennji. Għalhekk, il-qafas legali kurrenti għandu jiāi ssimplifikat u addattat biex 

ikopri aspetti āodda tal-istandardizzazzjoni sabiex jirrifletti dawk l-aħħar Ŝviluppi fl-

istandardizzazzjoni Ewropea u l-isfidi tal-āejjieni. Dan jikkonëerna partikolarment l-

iŜviluppi li saru fl-istandards għas-servizzi u l-evoluzzjoni ta' strumenti ta' 

standardizzazzjoni barra l-istandards formali. 

                                                 
1 ĀU L 204, 21.7.1998, p. 37. 
2 ĀU L 315, 15.11.2006, p. 9. 
3 ĀU L 36, 7.2.1987, p. 31. 
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(5a) Ir-RiŜoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ottubru 2010 dwar il-futur tal-

Istandardizzazzjoni Ewropea1 kif ukoll ir-rapport tal-Panel ta' Esperti għar-

ReviŜjoni tas-Sistema ta' Standardizzazzjoni Ewropea (Express) ta' Frar 2010 bl-

isem 'Standardazzjoni għal Ewropa kompetittiva u innovattiva: viŜjoni għall-2020', 

stabbilixxew għadd importanti ta' rakkomandazzjonijiet strateāiëi rigward ir-

rieŜami tas-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea. 

(6) Biex tiāi Ŝgurata l-effettività tal-istandards u l-istandardizzazzjoni bħala għodda 

politika tal-Unjoni, tinħtieā sistema ta' standardizzazzjoni effikaëi u effiëjenti li 

tipprovdi politika flessibbli u trasparenti li trawwem kunsens fost il-parteëipanti 

kollha u li tkun finanzjarjament vijabbli.  

                                                 
1  ĀU C 70 E, 8.3.2012, p. 56. 
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(7) Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 

Diëembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern1 tistabbilixxi d-dispoŜizzjonijiet 

āenerali li jiffaëilitaw il-libertà tal-istabbiliment għall-fornituri tas-servizzi u l-

moviment liberu tas-servizzi filwaqt li tinŜamm il-kwalità għolja tas-servizzi. Din 

tobbliga lill-Istati Membri biex, b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jinkoraāāixxu l-

iŜvilupp ta' standards volontarji Ewropej bl-għan li jkunu ffaëilitati l-kompatibbiltà 

fost is-servizzi pprovduti minn fornituri fi Stati Membri differenti, il-forniment ta' 

informazzjoni lir-riëevitur tas-servizz, u l-kwalità tal-provvediment tas-servizz. IŜda 

d-Direttiva 98/34/KE tapplika biss għall-istandards tal-prodotti filwaqt li l-istandards 

tas-servizzi mhumiex espliëitament koperti minnha. Barra minn hekk, id-distinzjoni 

bejn servizzi u oāāetti qed issir inqas relevanti fir-realtà tas-suq intern. Fil-prattika 

mhuwiex dejjem possibbli li wieħed jaħmel distinzjoni ëara bejn l-istandards tal-

prodotti u l-istandards tas-servizzi. Bosta standards għall-prodotti fihom komponent 

ta' servizz filwaqt li l-istandards tas-servizzi ta' sikwit ikunu marbutin b'xi mod mal-

prodotti. Għalhekk, jeħtieā li l-qafas legali kurrenti jiāi addattat għal dawn ië-

ëirkostanzi āodda billi jitwessa' l-ambitu tiegħu biex ikopri l-istandards għas-

servizzi. 

                                                 
1 ĀU L 376, 27.12.2006, p. 36. 
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(8) Bħal standards oħra, l-istandards ▌għas-servizzi huma volontarji u għandhom 

jitmexxew mis-suq fejn jirbħu l-ħtiāijiet tal-operaturi ekonomiëi 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-prinëipji baŜiëi, inkluŜ il-kunsens. Dawn 

għandhom jiffukaw primarjament fuq is-servizzi marbutin mal-prodotti u mal-

proëessi. 

(8a)  Il-qafas legali li jippermetti li l-Kummissjoni titlob li organizzazzjoni tal-

istandardizzazzjoni Ewropea jew iktar jabbozzaw standard Ewropew jew 

standardizzazzjoni Ewropea li tkun tista' tiāi traŜmessa għas-servizzi għandu jiāi 

applikat filwaqt li tiāi rrispettata bis-sħiħ id-distribuzzjoni tal-kompetenzi bejn l-

Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kif stipulat fit-Trattati. Dan jikkonëerna b'mod 

partikolari l-Artikoli 14, 151, 152, 153, 165, 166 u 168 TFUE u l-Protokoll 

(Nru 26) dwar is-Servizzi ta' Interess Āenerali anness mat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea (TUE) u mat-TFUE skont liema tibqa' kompetenza esklussiva tal-Istati 

Membri li jiddefinixxu l-prinëipji fundamentali tas-sigurtà soëjali, it-taħriā 

vokazzjonali u s-sistemi tas-saħħa tagħhom u li jifformaw il-kundizzjonijiet qafas 

għall-āestjoni, il-finanzjament, l-organizzazzjoni u l-provvediment tas-servizzi 

provduti fi ħdan dawk is-sistemi, inkluŜa - bla ħsara għall-Artikolu 168(4) TFUE u 

għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' 

Settembru 2005 dwar l-għarfien tal-kwalifiki professjonali1 - id-definizzjoni ta' 

rekwiŜiti, kwalità u standards ta' sigurtà applikabbli għalihom. Il-Kummissjoni 

m’għandhiex, permezz ta’ tali talba, taffettwa d-dritt li jiāu negozjati, konkluŜi u 

infurzati ftehimiet kollettivi u li tittieħed azzjoni industrijali skont il-liāi u l-prattiki 

nazzjonali li josservaw id-dritt tal-Unjoni. 

                                                 
1  ĀU L 255, 30.9.2005, p. 22. 
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(9) L-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni huma tant soāāetti għal-liāi 

tal-kompetizzjoni li jistgħu jitqiesu bħala intrapriŜa jew assoëjazzjoni ta' intrapriŜi 

skont it-tifsira tal-Artikoli 101 u 102 TFUE. 

(10) Fl-Unjoni, l-istandards nazzjonali jiāu adottati minn korpi nazzjonali tal-

istandardizzazzjoni, u dan jista' jwassal għal standards konfliāāenti u tfixkil tekniku 

fis-suq intern. Għaldaqstant jeħtieā, fl-interess tas-suq intern u għall-effettività tal-

istandardizzazzjoni fl-Unjoni, li jiāi kkonfermat l-iskambju regolari tal-

informazzjoni preŜenti fost il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, l-

organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni u l-Kummissjoni, dwar l-

attivitajiet kurrenti u tal-āejjieni tagħhom fuq l-istandardizzazzjoni kif ukoll il-

prinëipju rigward l-istatus quo applikabbli għall-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-

istandardizzazzjoni fi ħdan il-qafas tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni li jipprevedi t-tneħħija tal-istandards nazzjonali wara l-

pubblikazzjoni ta' standard ādid Ewropew. Il-korpi nazzjonali tal-

istandardizzazzjoni u l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni 

għandhom josservaw ukoll id-dispoŜizzjonijiet dwar l-iskambju ta' informazzjoni 

fl-Anness 3 għall-Ftehim dwar ix-Xkiel Tekniku għall-Kummerë1. 

                                                 
1  Approvat bid-DeëiŜjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta' Diëembru 1994 dwar il-

konkluŜjoni f'isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-
kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-
Urugwaj (1986-1994) (ĀU L 336, 23.12.1994, p. 1). 
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(10a) L-obbligu tal-Istati Membri li jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-korpi 

nazzjonali tal-istandardizzazzjoni tagħhom m'għandux jirrikjedi l-adozzjoni ta' 

leāislazzjoni nazzjonali speëifika għall-iskopijiet tar-rikonoxximent ta' dawk il-

korpi. 

(11) L-iskambju regolari tal-informazzjoni fost il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, 

l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni u l-Kummissjoni ma għandux 

ifixkel lill-korpi tal-istandardizzazzjoni nazzjonali milli jikkonformaw ma' obbligi u 

impenji oħrajn, u b'mod partikolari mal-Anness 3 għall-Ftehim dwar ix-Xkiel 

Tekniku għall-Kummerë. 

(11a)  Ir-rappreŜentanza tal-interessi tas-soëjetà u l-partijiet interessati tas-soëjetà fl-

attivitajiet tal-istandardizzazzjoni Ewropea tirreferi għall-attivitajiet tal-

organizzazzjonijiet u l-partijiet li jirrappreŜentaw l-interessi ta' relevanza ikbar 

għas-soëjetà, pereŜempju l-interessi ambjentali, tal-konsumatur jew tal-impjegati. 

Madankollu, ir-rappreŜentanza tal-interessi soëjali u l-partijiet interessati soëjali 

fl-attivitajiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni tirreferi partikolarment għall-

attivitajiet tal-organizzazzjonijiet u l-partijiet li jirrappreŜentaw id-drittijiet baŜiëi 

tal-impjegati u l-ħaddiema, per eŜempju t-trejdjunjins.  
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(11b) Sabiex jitħaffef il-proëess ta' teħid ta' deëiŜjonijiet, il-korpi nazzjonali tal-

istandardizzazzjoni u l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni 

għandhom jiffaëilitaw l-informazzjoni aëëessibbli dwar l-attivitajiet tagħhom 

permezz tal-promozzjoni tal-uŜu tat-teknoloāiji tal-informazzjoni u l-

komunikazzjoni (ICT) fis-sistemi ta' standardizzazzjoni rispettivi, pereŜempju billi 

jipprovdu lill-partijiet interessati relevanti kollha mekkaniŜmu ta' konsultazzjoni 

onlajn ħafif biex jintuŜa għat-tressiq tal-kummenti dwar l-abbozz ta' standards u 

billi jorganizzaw laqgħat virtwali, anke permezz tal-konferenzi web jew il-

konferenzi vidjo, tal-kumitati tekniëi. 

(12) L-istandards jistgħu jgħinu lill-politika tal-Unjoni tindirizza l-isfidi l-kbar soëjali 

bħat-tibdil fil-klima, l-uŜu sostenibbli tar-riŜorsi, ▌l-innovazzjoni, it-tixjiħ tal-

popolazzjoni, l-integrazzjoni ta' persuni b'diŜabbiltajiet, il-protezzjoni tal-

konsumaturi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol u s-sikurezza tal-ħaddiema. Bit-

tmexxija tal-iŜvilupp ta' standards Ewropej jew internazzjonali għall-oāāetti u t-

teknoloāiji fis-swieq li qegħdin jespandu f'dawk l-oqmsa, l-Unjoni tista' toħloq 

vantaāā kompetittiv għall-intrapriŜi tagħha u tiffaëilita l-kummerë, b'mod partikolari 

għall-SMEs, li jirrappreŜentaw il-parti kbira tal-intrapriŜi Ewropej.  
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(13) L-istandards huma għodda importanti għall-kompetittività tal-intrapriŜi u 

speëjalment għal dawk Ŝgħar u ta' daqs medju, li l-parteëipazzjoni tagħhom fil-

proëess ta' standardizzazzjoni hija importanti għall-progress teknoloāiku fl-

Unjoni. Għalhekk, jeħtieā li l-qafas tal-istandardizzazzjoni jinkoraāāixxi lill-

intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju biex jipparteëipaw u jipprovdu s-soluzzjonijiet 

teknoloāiëi innovattivi tagħhom għall-isforzi tal-istandardizzazzjoni. Dan jinkludi 

li titjieb il-parteëipazzjoni tagħhom fil-livell nazzjonali fejn dawn jistgħu jkunu 

iktar effettivi minħabba inqas spejjeŜ u n-nuqqas ta' ostakli lingwistiëi. 

Konsegwentement dan ir-Regolament għandu jtejjeb ir-rappreŜentanza u l-

parteëipazzjoni tal-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju kemm fil-kumitati tekniëi 

nazzjonali kif ukoll f'dawk Ewropej u għandu jiffaëilita l-aëëess effettiv tagħhom 

għall-istandards u l-għarfien tagħhom. 

(14) L-istandards Ewropej huma ta' interess kruëjali għall-kompetittività tal-intrapriŜi 

Ŝgħar u ta' daqs medju li, madankollu, f'xi kaŜijiet huma sottorappreŜentati ▌fl-

attivitajiet Ewropej ta' standardizzazzjoni ▌. B'hekk, dan ir-Regolament għandu 

jinkoraāāixxi u jiffaëilita rappreŜentanza u parteëipazzjoni xierqa tal-intrapriŜi 

Ŝgħar u ta' daqs medju fil-proëess Ewropew ta' standardizzazzjoni minn entità li 

għandha kuntatt effettiv u tirrappreŜenta b'mod xieraq lill-intrapriŜi Ŝgħar u ta' 

daqs medju u lill-organizzazzjonijiet li jirrappreŜentawhom fil-livell nazzjonali. 
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(15) L-istandards jista' jkollhom impatt kbir fuq is-soëjetà b'mod partikolari fuq is-

sikurezza u l-benessri taë-ëittadini, fuq l-effiëjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, fuq 

is-sikurezza u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema, fuq l-aëëessibilità u fuq 

oqsma oħra tal-politika pubblika. Għalhekk, jeħtieā li niŜguraw li jissaħħu r-rwol u l-

fehmiet tal-partijiet interessati tas-soëjetà fl-iŜvilupp tal-istandards permezz tal-

appoāā imsaħħaħ għall-organizzazzjonijiet li jirrappreŜentaw l-interessi tal-

konsumaturi, tal-ambjent u tas-soëjeta. 

(15a) L-obbligu tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni li jinkoraāāixxu u 

jiffaëilitaw ir-rappreŜentanza u l-parteëipazzjoni effettiva tal-partijiet interessati 

relevanti kollha ma għandu jinkludi ebda dritt ta' votazzjoni għal dawn il-partijiet 

interessati sakemm tali drittjiet ta' votazzjoni ma jiāux preskritti mir-regoli interni 

ta' proëedura tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni. 
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(15b) Is-sistemi Ewropej tal-istandardizzazzjoni għandhom iqisu bis-sħiħ ukoll il-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'DiŜabbiltà1. 

Għalhekk, hu importanti li l-organizzazzjonijiet li jirrappreŜentaw l-interessi tal-

konsumaturi jirrappreŜentaw u jinkludu b'mod suffiëjenti u l-interessi tal-persuni 

b'diŜabilità. Barra minn hekk, il-parteëipazzjoni ta' persuni b'diŜabbiltà fil-proëess 

ta' standardizzazzjoni għandu jkun iffaëilitat bil-mezzi kollha disponibbli.  

(15c) Minħabba l-importanza tal-istandardizzazzjoni bħala għodda ta' appoāā għal-

leāislazzjoni u l-politika tal-Unjoni u sabiex jiāu evitati l-oāāezzjonijiet ex post 

għall-istandardizzazzjoni ta' standards armonizzati u l-modifiki tagħhom, hu 

importanti li l-awtoritajiet pubbliëi jipparteëipaw fl-istandardizzazzjoni fl-istadji 

kollha tal-iŜvilupp ta' dawk l-istandards meta jistgħu jkunu involuti u speëjalment 

fl-oqsma koperti mill-leāislazzjoni tal-Unjoni ta' armonizzazzjoni għall-prodotti . 

                                                 
1  Approvata bid-DeëiŜjoni tal-Kunsill 2010/48/KE tas-26 ta’ Novembru 2009 dwar il-

konkluŜjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-
Drittijiet tal-Persuni b’DiŜabbiltà (ĀU L 23, 27.1.2010, p. 35). 
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(16) ▌L-istandards għandhom iqisu l-impatti ambjentali tul il-ħajja tal-prodotti u tas-

servizzi. Ië-êentru Konāunt tar-Riëerka tal-Kummissjoni Ŝviluppa għodda importanti 

u disponibbli għall-pubbliku li permezz tagħhom issir valutazzjoni ta' dawn l-impatti 

tul il-ħajja tal-prodotti u tas-servizzi. Dan ir-Regolament, għalhekk, għandu jiŜgura 

li ë-êentru Konāunt tar-Riëerka jista' jkollu rwol attiv fis-sistema Ewropea tal-

istandardizzazzjoni. 
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(17) Il-vijabbiltà tal-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u s-sistema Ewropea tal-

istandardizzazzjoni tiddependi fuq l-attenzjoni li biha jiāu ppjanati talbiet futuri 

għall-iŜvilupp ta' standards. Dan l-ippjanar jista' jittejjeb, partikolarment billi l-

partijiet interessati, inkluŜi l-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tas-suq, jagħtu l-

fehmiet tagħhom bl-introduzzjoni ta' mekkaniŜmi sabiex jināabru l-opinjonijiet u 

jiāi ffaëilitat l-iskambju ta' informazzjoni fost il-partijiet interessati kollha. Peress 

li d-Direttiva 98/34/KE diāà tistipula dwar il-possibbiltà li l-organizzazzjoniet 

Ewropej tal-istandardizzazzjoni jintalbu jiŜviluppaw id-dettalji tal-istandards 

Ewropej, jixraq li jiāi stabbilit ippjanar aħjar u iktar trasparenti f'programm ta' ħidma 

annwali li jkun fih ħarsa āenerali tat-talbiet kollha għall-istandards li l-Kummissjoni 

biħsiebha tippreŜenta lill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni. 

Jeħtieā li jiāi Ŝgurat livell għoli ta' kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet 

Ewropej ta' standarizzazzjoni u l-oranizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet interessati 

li jirëievu finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Regolament u l-Kummissjoni fl-

istabbiliment tal-programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni għall-istandardizzazzjoni 

u fit-tħejjija ta' talbiet għall-istandards sabiex jiāu analizzati r-relevanza għas-suq 

tas-suāāett propost, l-objettivi politiëi stipulati mil-leāislatur u sabiex ikun 

possibbli għall-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni li jirreaāixxi 

iktar malajr għall-attivitajiet mitluba tal-istandardizzazzjoni. 
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(17a)  Qabel ma kwistjoni dwar talbiet għal standards Ewropej jew strumenti ta' 

standardizzazzjoni Ewropej, jew oāāezzjonijiet għal standard armonizzat jitressqu 

quddiem il-kumitat stabbilit b'dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 

tikkonsulta lill-esperti tal-Istati membri, pereŜempju permezz tal-involviment tal-

kumitati stabbiliti mill-atti korrispondenti tal-leāislazzjoni tal-Unjoni jew permezz 

ta' forom oħra ta' konsultazzjoni tal-esperti settorjali, meta tali kumitati jkunu 

jeŜistu. 
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(18) Bosta direttivi li jarmonizzaw il-kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti 

jispeëifikaw li l-Kummissjoni tista' titlob l-adozzjoni, mill-organizzazzjonijiet 

Ewropej tal-istandardizzazzjoni, ta' standards armonizzati li fuq il-baŜi tagħhom tiāi 

preŜunta l-konformità mar-rekwiŜiti essenzjali applikabbli. IŜda ħafna minn dawk id-

direttivi fihom varjetà kbira ta' dispoŜizzjonijiet dwar oāāezzjonijiet għal dawn l-

istandards meta dawn tal-aħħar ma jkoprux jew, ma jkoprux għal kollox, ir-rekwiŜiti 

applikabbli kollha. DispoŜizzjonijiet diverāenti li jirriŜultaw fl-inëertezza għall-

operaturi ekonomiëi u l-organizzazzjonijiet għall-istandardizzazzjoni Ewropea 

jinsabu b'mod partikolari fid-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE tal-

21 ta' Diëembru 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liāijiet tal-Istati Membri rigward l-

apparat personali protettiv1, id-Direttiva tal-Kunsill 93/15/KEE tal-5 ta' April 1993 

dwar l-armonizzazzjoni tad-dispoŜizzjonijiet dwar id-dħul fis-suq u s-superviŜjoni ta' 

splussivi għall-uŜu ëivili2, id-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tat-23 ta' Marzu 1994 dwar l-approssimazzjoni tal-liāijiet tal-Istati Membri li 

jikkonëernaw it-tagħmir u s-sistemi ta' protezzjoni maħsuba għall-uŜu f'atmosferi 

potenzjalment esplussivi3, id-Direttiva 94/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta' Āunju 1994 dwar l-approssimazzjoni tal-liāijiet, tar-regolamenti u 

tad-dispoŜizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mad-

dgħajjes illi jintuŜaw għar-rikreazzjoni4, id-Direttiva  

                                                 
1 ĀU L 399, 7.2.1987, p. 18. 
2 ĀU L 121, 15.5.1993, p. 20. 
3 ĀU L 100, 19.4.1994, p. 1. 
4 ĀU L 164, 30.6.1994, p. 15. 
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95/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Āunju 1995 dwar l-

approssimazzjoni tal-liāijiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-lifts1, id-Direttiva 

97/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Mejju 1997 dwar l-

approssimazzjoni tal-liāijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ apparat ta’ 

pressjoni2, id-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

31 ta' Marzu 2004 dwar l-istrumenti tal-kejl3, id-Direttiva 2007/23/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Mejju 2007 dwar it-tqegħid fis-suq ta' oāāetti 

pirotekniëi4, id-Direttiva 2009/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ 

April 2009 dwar strumenti tal-uŜin mhux awtomatiëi5 u d-Direttiva 2009/105/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 marbuta ma’ reëipjenti 

sempliëi taħt pressjoni6. Għalhekk jeħtieā li f'dan ir-Regolament tkun inkluŜa l-

proëedura uniformi stipulata fid-DeëiŜjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-kummerëjalizzazzjoni ta' 

prodotti7, li jitħassru d-dispoŜizzjonijiet relevanti f'dawk id-Direttivi u jiāi estiŜ 

għall-Parlament Ewropew id-dritt li joāāezzjona għal standard armonizzat skont 

dan ir-Regolament.  

                                                 
1 ĀU L 213, 7.9.1995, p. 1. 
2 ĀU L 181, 9.7.1997, p. 1. 
3 ĀU L 135, 30.4.2004, p. 1. 
4 ĀU L 154, 14.6.2007, p. 1 
5   ĀU L 122, 16.5.2009, p. 6 
6 ĀU L 264, 8.10.2009, p. 12 
7  ĀU L 218, 13.8.2008, p. 82. 
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(19) L-awtoritajiet pubbliëi għandhom juŜaw bis-sħiħ il-medda kollha tal-

ispeëifikazzjonijiet tekniëi relevanti meta jkunu qegħdin jixtru xi hardware, software 

u servizzi tat-teknoloāija tal-informazzjoni, pereŜempju billi jagħŜlu 

speëifikazzjonijiet tekniëi li jistgħu jiāu implimentati mill-fornituri interessati kollha, 

billi dan jagħti lok għal iŜjed 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-proëeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-

ilma, l-enerāija, t-trasport u postali1, id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proëeduri għall-

għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliëi, kuntratti għal provvisti pubbliëi u kuntratti 

għal servizzi pubbliëi2, id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-proëeduri għall-għoti ta’ 

ëerti kuntratti ta’ xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet 

kontraenti fl-oqsma tad-difiŜa u s-sigurtà3 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, 

Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta' Diëembru 2002 li jippreskrivi regoli ddettaljati 

għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 

fuq ir-Regolamenti Finanzjaru li jgħodd għall-baāit āenerali tal-Komunitajiet 

Ewropej4.  

                                                 
1 ĀU L 134, 30.4.2004, p. 1. 
2 ĀU L 134, 30.4.2004, p. 114. 
3   ĀU L 216, 20.8.2009, p. 76. 
4   ĀU L 357, 31.12.2002, p. 1. 
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jispeëifikaw li l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi fl-akkwist pubbliku għandhom jiāu 

fformulati b'referenza għal standards nazzjonali li jittrasponu l-istandards Ewropej, l-

approvazzjonijiet tekniëi Ewropej, l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi komuni, l-istandards 

internazzjonali, sistemi oħrajn ta' referenza teknika stabbiliti mill-organizzazzjonijiet 

Ewropej tal-istandards jew – fejn dawn ma jeŜistux – għal standards nazzjonali, 

approvazzjonijiet tekniëi nazzjonali jew speëifikazzjonijiet tekniëi nazzjonali 

marbutin mat-tfassil, il-kalkolu u l-eŜekuzzjoni tax-xogħlijiet u l-uŜu tal-prodotti, jew 

l-ekwivalenti. L-ispeëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT, madankollu, spiss jiāu 

Ŝviluppati minn organizzazzjonijiet oħra għall-iŜvilupp tal-istandards u ma jidħlu 

f'ebda kategoriji ta' standards u approvazzjonijiet stabbiliti fid-Direttivi 

2004/17/KE¸2004/18/KE jew 2009/81/KE jew fir-Regolament (KE, Euratom) 

Nru 2342/2002. Għalhekk jeħtieā li tkun prevista l-possibbiltà li l-

ispeëifikazzjonijiet għall-akkwist pubbliku jkunu jistgħu jirreferu għall-

ispeëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT, sabiex jirreaāixxu għall-evoluzzjoni mgħaāāla 

fil-qasam tal-ICT, biex ikun iffaëilitat il-forniment ta' servizzi transkonfinali, biex 

titħeāāeā il-kompetizzjoni u għall-promozzjoni tal-interoperabbiltà u l-innovazzjoni.  
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(20) L-ispeëifikazzjonijiet tekniëi mhux adottati mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni m'għandhomx status ekwivalenti għall-Istandards Ewropej. Xi 

speëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT ma āewx Ŝviluppati skont il-prinëipji baŜiëi. 

Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi proëedura għall-identifikazzjoni 

tal-ispeëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT li tista' ssir referenza għaliha fl-akkwist 

pubbliku, li tinvolvi konsultazzjoni wiesgħa ma' firxa kbira tal-partijiet interessati, 

inkluŜi l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, l-intrapriŜi u l-

awtoritajiet pubbliëi. Dan ir-Regolament għandu wkoll jistipula r-rekwiŜiti, fil-forma 

ta' lista ta' kriterji, għal dawn l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi u l-proëessi ta' Ŝvilupp 

marbutin magħhom. Ir-rekwiŜiti għall-identifikazzjoni ta' speëifikazzjonijiet tekniëi 

tal-ICT għandhom jiŜguraw li jiāu rispettati l-objettivi tal-politika pubblika u l-

bŜonnijiet tas-soëjetà, u għandhom ikunu bbaŜati fuq il-prinëipji baŜiëi.  
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(21) Biex l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni jingħataw spinta ikbar, l-identifikazzjoni ta' 

speëifikazzjoni teknika partikolari m'għandhiex tiskwalifika speëifikazzjoni teknika 

milli tkun identifikata f' konformita' mad-dispoŜizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. 

Kwalunkwe identifikazzjoni għandha tkun suāāetta għall-kriterji li jkunu qegħdin 

jiāu ▌ssodisfati u għall-ispeëifikazzjoni teknika li tkun akkwistat livell sinifikanti ta' 

aëëettazzjoni fis-suq. ▌ 

(22) L-ispeëifikazzjonijiet tekniëi identifikati tal-ICT jistgħu jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni tad-DeëiŜjoni Nru 922/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar soluzzjonijiet ta’ interoperabbiltà għall-

amministrazzjonijiet pubbliëi Ewropej (ISA)1 li tistabbilixxi, għall-perjodu 2010-

2015, programm dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet 

pubbliëi u l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, u li jipprovdi soluzzjonijiet komuni u 

maqsuma għall-faëilitazzjoni tal-interoperabbiltà. 

                                                 
1 ĀU L 260, 3.10.2009, p. 20. 
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(23) Jistgħu jinqalgħu sitwazzjonijiet fil-qasam tal-ICT fejn ikun xieraq li jitħeāāeā l-uŜu 

tal-konformità mal-istandards relevanti fil-livell tal-Unjoni, jew li jkun hemm 

obbligu għal dan, sabiex tiāi Ŝgurata l-interoperabbiltà fis-suq uniku u biex ikun 

hemm iktar libertà tal-għaŜla għall-utenti. F'ëirkostanzi oħra, jista' jiāri wkoll li l-

istandards Ewropej speëifikati ma jkunux għadhom jissodisfaw il-bŜonnijiet tal-

konsumaturi jew ikunu qed ifixklu l-iŜvilupp teknoloāiku. Għal dawn ir-raāunijiet, 

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 

elettroniëi1 tipperemetti lill-Kummissjoni, fejn ikun hemm bŜonn, li titlob lill-

organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni biex ifasslu standards, biex 

jistabbilixxu u jippubblikaw fi Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea lista ta' 

standards jew speëifikazzjonijiet bil-ħsieb li jħeāāu l-uŜu tagħhom, jew li jagħmlu l-

implimentazzjoni tagħhom obbligatorja, jew li jneħħu standards jew 

speëifikazzjonijiet minn dik il-lista. 

                                                 
1 ĀU L 108, 24.4.2002, p. 33. 
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(24) Dan ir-Regolament ma għandux jimpedixxi lill-organizzazzjonijiet Ewropej ta' 

standardizzazzjoni milli jkomplu jiŜviluppaw l-istandards fil-qasam tal-ICT u milli 

jŜidu l-kooperazzjoni tagħhom ma' korpi oħra li jiŜviluppaw l-istandards, 

speëjalment fil-qasam tal-ICT, sabiex tiāi Ŝgurata l-koerenza u tiāi evitata l-

frammentazzjoni jew id-duplikazzjoni matul l-implimentazzjoni tal-istandards u l-

ispeëifikazzjonijiet. 

(24a)  Il-proëedura għall-identifikazzjoni tal-ispeëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT prevista 

f'dan ir-Regolament m'għandhiex tippreāudika l-koerenza tas-sistema Ewropea ta' 

standardizzazzjoni. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu wkoll jistipula l-

kundizzjonijiet li bihom jista' jitqies li speëifikazzjoni teknika ma tkunx ta' kunflitt 

ma' standards Ewropej oħra. 
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(24b)  Qabel jiāu identifikati l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT li jistgħu jkunu eliāibbli 

għar-referenzjar fl-akkwist pubbliku, il-Pjattaforma b'Multipartijiet Interessati 

stabbilita fid-DeëiŜjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru 20111 għandha 

tintuŜa bħala forum għall-konsultazzjoni tal-partijiet interessati Ewropej u 

nazzjonali, l-organizzazzjonijiet Ewropej ta' standardizzazzjoni u l-Istati Membri 

sabiex tkun Ŝgurata l-leāittimazzjoni tal-proëess. 

(25) Id-DeëiŜjoni Nru 1673/2006/KE tistabbilixxi r-regoli dwar il-kontribut tal-Unjoni 

għall-finanzjament tal-istandardizzazzjoni Ewropea sabiex jiāi Ŝgurat li l-istandards 

Ewropej u strumenti oħra ta' standardizzazzjoni Ewropea jiāu Ŝviluppati u riveduti 

b'appoāā tal-għanijiet, il-leāislazzjoni u l-politika tal-Unjoni. Għall-finijiet tas-

simplifikazzjoni amministrattiva u baāitarja, jixraq li f'dan ir-Regolament jiāu 

inkorporati d-dispoŜizzjonijiet ta' dik id-DeëiŜjoni f'dan ir-Regolament u li meta 

jkun possibli jintuŜaw il-proëeduri l-inqas ta' piŜ.  

                                                 
1  ĀU C 349, 30.11.2011, p. 4. 
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(26) Fid-dawl tal-ambitu wiesa' ħafna tal-istandardizzazzjoni Ewropea fl-appoāā tal-

leāislazzjoni u tal-politika u tal-Unjoni u tat-tipi differenti ta’ attivitajiet tal-

istandardizzazzjoni, jeħtieā li jkun hemm arranāamenti differenti għall-finanzjament. 

Dan jittratta prinëipalment għotjiet mingħajr sejħiet għall-proposti lill-

organizzazzjonijiet Ewropej ta' standarizzazzjoni u l-korpi nazzjonali ta' 

istandardizzazzjoni skont id-dispoŜizzjonijiet tat-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 110(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-

25 ta' Āunju 2002 rigward ir-Regolament Finanazjarju applikabbli għall-baāit 

āenerali tal-Komunitajiet Ewropej1 u l-Artikolu 168(1)(d) tar-Regolament (KE, 

Euratom) Nru 2342/2002. Minbarra dan, l-istess dispoŜizzjonijiet għandhom 

japplikaw għall-korpi li, filwaqt li mhumiex rikonoxxuti bħala korpi Ewropej ta' 

standardizzazzjoni f'dan ir-Regolament, ingħataw mandat f'att baŜiku u huma 

inkarigati bit-twettiq ta' xogħol preliminari b'appoāā għall-istandardizzazzjoni 

Ewropea b'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni.  

                                                 
1 ĀU L 248, 16.9.2002, p. 1. 
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(27) Billi l- organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni jipprovdu għajnuna 

kontinwa lill-attivitajiet tal-Komunità, dawn għandu jkollhom segretarjati ëentrali 

effettivi u effiëjenti. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha tkun f'poŜizzjoni li 

tagħti għotjiet lil dawk l-organizzazzjonijiet, li l-iskop tagħhom ikun wieħed ta’ 

interess āenerali Ewropew, bla ma tapplika, fil-kaŜ tal-għotjiet operattivi, il-prinëipju 

tat-tnaqqis annwali previst fl-Artikolu 113(2) tar-Regolament (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002. 
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(28) Id-DeëiŜjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-

Innovazzjoni (2007 sa 2013)1, id-DeëiŜjoni Nru 1926/2006/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diëembru 2006 li tistabbilixxi programm ta' azzjoni 

Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-konsumatur (2007-2013)2 u r-Regolament 

(KE) Nru 614/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Mejju 2007 dwar 

l-Istrument Finanzjarju għall-Ambjent (LIFE+)3 diāà joffru l-possibbiltà li jingħata 

appoāā finanzjarju lill-organizzazzjonijiet Ewropej li jirrappreŜentaw l-intrapriŜi 

Ŝgħar u ta' daqs medju, il-konsumaturi u l-interessi ambjentali fl-istandardizzazzjoni, 

fil-waqt li għotjiet speëifiëi jingħataw lill-organizzazzjonijiet Ewropej li 

jirrappreŜentaw l-interessi soëjali fl-istandardizzazzjoni. Il-finanzjament skont id-

DeëiŜjoni Nru 1639/2006/KE, id-DeëiŜjoni Nru 1926/2006/KE u r-Regolament (KE) 

Nru 614/2007 se jispiëëa fil-31 ta' Diëembru 2013. Huwa essenzjali għall-iŜvilupp 

tal-istandardizzazzjoni Ewropea li l-parteëipazzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet li 

jirrappreŜentaw l-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju, il-konsumaturi u l-interessi 

ambjentali u soëjali tkompli tiāi mħeāāa. Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom għan 

ta' interess Ewropew āenerali u, minħabba l-mandat speëifiku tagħhom li tawhom l-

organizzazzjonijiet nazzjonali bla profitt, jikkostitwixxu netwerk Ewropew li 

jirrappreŜenta ll-organizzazzjonijiet bla profitt attivi fl-Istati Membri u li 

jippromwovu l-prinëipji u l-politika konsistenti mal-għanijiet tat-Trattati. Minħabba 

l-kuntest li joperaw fih u l-għanijiet statutorji tagħhom, l-organizzazzjonijiet Ewropej 

li jirrappreŜentaw lill-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju, lill-konsumaturi u l-interessi 

ambjentali u soëjali fl-istandardizzazzjoni Ewropea, għandhom rwol permanenti li 

huwa essenzjali għall-attivitajiet u l-politika tal-Unjoni. Għaldaqstant, il-

Kummissjoni għandha tkun f'poŜizzjoni li tagħti għotjiet lil dawk l-

organizzazzjonijiet bla ma tapplika, fil-kaŜ tal-għotjiet operattivi, il-prinëipju tat-

tnaqqis annwali previst fl-Artikolu 113(2) tar-Regolament (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002.  

                                                 
1 ĀU L 310, 9.11.2006, p. 15. 
2 ĀU L 404, 30.12.2006, p. 39. 
3 ĀU L 149, 9.6.2007, p. 1. 
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(29) Il-finanzjament tal-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni għandu jkun ukoll kapaëi jkopri 

attivitajiet preliminari jew attivitajiet anëillari fir-rigward tat-twaqqif ta’ standards 

Ewropej jew strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropej għal prodotti u għal servizzi. 

Dan huwa meħtieā b'mod partikolari għax-xogħol li jinvolvi r-riëerka, it-tħejjija ta’ 

dokumenti preliminari għal-leāislazzjoni, 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 pajjiŜi terzi u l-

kooperazzjoni magħhom. Sabiex jittejjeb l-aëëess għas-swieq u tissaħħaħ il-

kompetittività tal-intrapriŜi fl-Unjoni, għandu jkun hemm il-possibilità li jingħataw 

għotjiet lil korpi oħra permezz ta’ sejħiet għall-proposti jew, fejn ikun il-kaŜ, bl-għoti 

ta' kuntratti. 

(30) Il-finanzjament tal-Unjoni għandu jipprova jistabbilixxi standards Ewropej jew 

strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropej għal prodotti u għal servizzi, jiffaëilita l-

uŜu tagħhom mill-intrapriŜi permezz tal-appoāā imtejjeb għat-traduzzjoni tagħhom 

fid-diversi lingwi tal-Unjoni, sabiex l-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju jkunu 

jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-fehim u l-applikazzjoni tal-istandards Ewropej, 

isaħħaħ il-koeŜjoni tas-sistema Ewropea tal-istandardizzazzjoni u jiŜgura aëëess āust 

u trasparenti għall-istandards Ewropej għall-parteëipanti tas-suq kollha fl-Unjoni. 

Dan huwa importanti b'mod speëjali fir-rigward ta' kaŜijiet fejn l-uŜu tal-istandards 

jagħmel possibbli l-konformità mal-leāislazzjoni relevanti tal-Unjoni. 
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(31) Biex tiāi Ŝgurata l-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament, għandu jkun hemm 

il-possibilità tal-uŜu tal-kompetenza neëessarja, partikolarment fil-qasam tal-verifika 

u tal-āestjoni finanzjarja, kif ukoll tal-mezzi ta’ appoāā amministrattiv li jistgħu 

jiffaëilitaw l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni fuq baŜi regolari r-relevanza tal-

attivitajiet li jirëievu l-finanzjament mill-Unjoni biex jiāu Ŝgurati l-utilità u l-impatt 

tagħhom.  

(32) Jeħtieā ukoll li jittieħdu miŜuri xierqa biex jiāu evitati l-frodi u l-irregolaritajiet, kif 

ukoll biex jiāu rkuprati fondi li jkunu tħallsu mingħajr ma kienu dovuti b'konformità 

mar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diëembru 1995 

dwar il-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej1, mar-Regolament 

(Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-kontroll u l-

ispezzjonijiet fuq il-post immexxija mill-Kummissjoni għall-ħarsien tal-interessi 

finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej mill-frodi u minn irregolaritajiet oħra2, u mar-

Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Mejju 1999 dwar l-investigazzjonijiet imwettqa mill-Uffiëëju Ewropew kontra 

l-Frodi (OLAF)3. 

                                                 
1 ĀU L 312, 23.12.1995, p. 1. 
2 ĀU L 292, 15.11.1996, p. 2. 
3 ĀU L 136, 31.5.1999, p. 1. 
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(33) Sabiex taāāorna l-listi tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni u biex 

jiāu adattati l-kriterji għall-organizzazzjonijiet li jirrappreŜentaw l-SMEs u l-partijiet 

soëjali interessati għal iktar Ŝviluppi fir-rigward tan-natura tagħhom bħala 

organizzazzjonijiet mingħajr qligħ u r-rappreŜentattività tagħhom, is-setgħa li jiāu 

adottati atti skont l-Artikolu 20 TFUE għandha tiāi delegata lill-Kummissjoni għall-

emendi tal-Annessi ta' dan ir-Regolament. Huwa ta’ importanza partikolari li l-

Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, 

inkluŜ fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, waqt li tkun qed tipprepara u tfassal l-

atti delegati, għandha tiŜgura traŜmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-

dokumenti relevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

(33a) Il-kumitat stabbilit b'dan ir-Regolament għandu jassisti lill-Kummissjoni fil-

kwistjonijiet kollha relatati mal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 

b'kunsiderazzjoni xierqa għall-fehmiet tal-esperti settorjali. 

▌ 
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(35) Sabiex ikunu Ŝgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament, is-setgħat ta' implimentazzjoni għandhom ikunu konferiti lill-

Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom jiāu eŜerëitati skont ir-Regolament (UE) 

Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li 

jistabbilixxi r-regoli u l-prinëipji āenerali rigward il-mekkaniŜmi għall-kontroll mill-

Istati Membri tal-eŜerëizzju tal-poteri ta’ implimentazzjoni mill-Kummissjoni1.  

(36) Il-proëedura konsultattiva għandha tintuŜa għall-adozzjoni ta' atti implimentattivi fir-

rigward tal-oāāezzjonijiet għall-istandards ▌u meta r-referenzi għall-istandard 

armonizzat ikkonëernat ikunu għadhom ma āewx ippubblikati f'Il-Āurnal Uffiëjali 

tal-Unjoni Ewropea, billi l-istandard relevanti ikun għadu ma wassalx għall-

preŜunzjoni tal-konformità mar-rekwiŜiti essenzjali stipulati fil-leāislazzjoni 

applikabbli tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni. 

                                                 
1 ĀU L 55, 28.2.2011, p. 13. 
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(37) Il-proëedura ta' eŜami għandha tintuŜa għal kull talba għal standardizzazzjoni 

imressqa lill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni u l-adozzjoni ta' 

atti implimentattivi fir-rigward tal-oāāezzjonijiet għall-istandards armonizzati u meta 

r-referenzi għall-istandard armonizzat ikkonëernat ikunu diāà āew ippubblikati f'Il-

Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea, billi deëiŜjoni bħal din ikollha l-konsegwenzi 

fuq il-preŜunzjoni tal-konformità mar-rekwiŜiti essenzjali applikabbli.  

(37a) Sabiex jintlaħqu l-objettivi prinëipali ta' dan ir-Regolament u jiāu ffaëilitati 

proëeduri mħeffa ta' teħid ta' deëiŜjonijiet kif ukoll biex jitnaqqas il-ħin āenerali 

ta' Ŝvilupp għall-istandards, għandu jsir uŜu kemm jista' jkun mill-miŜuri 

proëedurali previsti fir-Regolament (UE) Nru 182/2011, li jagħmluha possibbli li l-

president tal-kumitat relevanti jistabbilixxi limitu ta' Ŝmien li fih l-kumitat għandu 

jagħti l-opinjoni tiegħu skont l-urāenza tal-kwistjoni. Barra minn hekk, meta jkun 

āustifikat, għandu jkun possibbli li l-opinjoni tal-kumitat tinkiseb permezz ta' 

proëedura bil-miktub, u s-silenzju min-naħa tal-membru tal-kumitat għandu 

jitqies bħala qbil taëitu. 
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(38) Peress li l-objettivi ta' dan ir-Regolament, jiāifieri li jkunu Ŝgurati l-effettività u l-

effiëjenza tal-istandards u l-istandardizzazzjoni bħala għodod politiëi għall-Unjoni 

permezz tal-kooperazzjoni bjen l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni, il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, l-Istati Membri u l-

Kummissjoni, l-istabbiliment ta' standards Ewropej u strumenti ta' 

standardizzazzjoni Ewropea għal prodotti u għal servizzi li jappoāājaw il-

leāislazzjoni u l-politika tal-Unjoni, l-identifikazzjoni tal-ispeëifikazzjonijiet tekniëi 

tal-ICT eliāibbli għar-referenzjar, il-finanzjament tal-istandardizzazzjoni Ewropea 

u l-parteëipazzjoni tal-partijiet interessati fl-istandardizzazzjoni Ewropea ma 

jistgħux jinkisbu b'mod sodisfaëenti mill-Istati Membri u jistgħu, għalhekk, 

minħabba l-effett tagħhom, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 

miŜuri, f' konformita' mal-prinëipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 TUE. F 

'konformita' mal-prinëipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-

Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieā sabiex jintlaħqu dawk l-

objettivi. 
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(39) Id-Direttivi ▌89/686/KEE, 93/15/KEE, 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 

98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE għandhom 

għalhekk jiāu emendati skont dan. 

(40) Id-DeëiŜjoni Nru 1673/2006/KE u ▌d-DeëiŜjoni 87/95/KEE għandhom ▌jiāu 
revokati. 

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT: 
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Kapitolu I 

DispoŜizzjonijiet Āenerali 

Artikolu 1  

Is-Suāāett 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli dwar il-kooperazzjoni bejn organizzazzjoni Ewropej 

tal-istandardizzazzjoni, il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, l-Istati Membri u l-

Kummissjoni, l-istabbiliment ta' standards Ewropej u strumenti ta' standardizzazzjoni 

Ewropea għal prodotti u servizzi li jappoāāaw il-leāislazzjoni u l-politika, l-identifikazzjoni 

ta' speëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT eliāibbli għar-referenzjar, il-finanzjament tal-

istandardizzazzjoni Ewropea u l-parteëipazzjoni tal-partijiet interessati fl-istandardizzazzjoni 

Ewropea. 
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Artikolu 2 

Definizzjonijiet 

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjoni li āejjin: 

(1) ‘standard’ tfisser speëifikazzjoni teknika, adottata minn korp azzjoni tal-

istandardizzazzjoni rikonoxxut, għal applikazzjoni ripetuta jew kontinwa, li l-

konformità magħha mhijiex obbligatorja, u li hija waħda minn dawn li āejjin: 

(a) ‘standard internazzjonali’ tfisser standard adottat minn organizzazzjoni 

internazzjonali tal-istandardizzazzjoni;  

(b) ‘standard Ewropew’ tfisser standard adottat minn organizzazzjoni Ewropea tal-

istandardizzazzjoni; 

(c) ‘standard armonizzat’ tfisser standard Ewropew adottat fuq il-baŜi ta' talba 

mill-Kummissjoni għall-applikazzjoni tal-leāislazzjoni tal-Unjoni dwar l-

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

istandardizzazzjoni; 

▌ 

(2) ‘strument ta' standardizzazzjoni Ewropea’ tfisser kwalunkwe speëifikazzjoni teknika 

oħra li mhijiex standard Ewropew, adottata minn organizzazzjoni Ewropea tal-

istandardizzazzjoni għall-applikazzjoni ripetuta u kontinwa u li l-konformità magħha 

mhijiex obbligatorja;  

(3) ‘abbozz ta’ standard’ tfisser dokument li jkun fih it-test tal-ispeëifikazzjonijiet 

tekniëi li jkollhom x’jaqsmu ma’ suāāett partikolari, li jkun qiegħed jiāi kkunsidrat 

għall-adozzjoni skont il-proëedura tal-istandards relevanti, kif dan id-dokument ikun 

jinsab wara x-xogħol ta’ tħejjija u kif ikun āie ëëirkolat għall-kummenti jew l-

iskrutinju tal-pubbliku; 

(4) ‘speëifikazzjoni teknika’ tfisser ▌dokument li jippreskrivi r-rekwiŜiti tekniëi li 

għandhom jiāu ssodisfati minn prodott, proëess, servizz jew sistema u li jistipula 

wieħed jew iŜjed minn dawn: 
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(a) il-karatteristiëi meħtieāa minn prodott, inkluŜ il-livelli tal-kwalità, ir-

rendiment, l-interoperabbiltà, il-protezzjoni ambjentali, is-saħħa, is-sikurezza 

jew id-dimensjonijiet, u inkluŜi r-rekwiŜiti applikabbli għall-prodott fir-rigward 

tal-isem li jinbiegħ bih, it-terminoloāija, is-simboli, l-ittestjar u l-metodi tal-

ittestjar, l-imballaāā, l-immarkar u l-ittikkettjar u l-proëeduri tal-evalwazzjoni 

tal-konformità; 

(b) il-metodi u l-proëessi tal-produzzjoni uŜati għall-prodotti agrikoli kif definiti 

fl-Artikolu 38(1) TFUE, il-prodotti maħsuba għall-konsum mill-bniedem jew 

mill-annimali, u l-prodotti mediëinali, kif ukoll il-metodi u l-proëessi tal-

produzzjoni li għandhom x'jaqsmu ma' prodotti oħra, fejn dawn ikolhom effett 

fuq il-karatteristiëi tagħhom; 

(c) il-karatteristiëi mitluba minn servizz inkluŜ il-livelli tal-kwalità, ir-rendiment, 

l-interoperabbiltà, il-protezzjoni ambjentali, is-saħħa jew is-sikurezza, u 

inkluŜi r-rekwiŜiti applikabbli fuq il-fornitur fir-rigward tal-informazzjoni li 

għandha tingħata lir-riëevitur, kif speëifikat fl-Artikolu 22(1) sa (3) tad-

Direttiva 2006/123/KE; 
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(d) il-metodi u l-kriterji għall-evalwazzjoni tar-rendiment tal-prodotti tal-bini, kif 

definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 li jistabbilixxi 

kundizzjonijiet armonizzati għall-kumerëjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini1, 

f'rabta mal-karatteristiëi essenzjali tagħhom. 

(4a) ‘speëifikazzjoni teknika tal-ICT' tfisser speëifikazzjoni teknika fil-qasam tat-

teknoloāiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni; 

(5) ‘prodott’ tfisser kwalunkwe prodott manifatturat b’mod industrijali u kwalunkwe 

prodott agrikolu, inkluŜi prodotti tal-ħut; 

(6) ‘servizz’ tfisser kwalunkwe attività ekonomika ta' impjieg awtonomu normalment 

ipprovdut b’rimunerazzjoni, kif definit fl-Artikolu 57 TFUE;  

                                                 
1 ĀU L 88, 4.4.2011, p. 5. 
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(7) 'organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni' tfisser organizzazzjoni msemmija 

fl-Anness I; 

(8) 'korp internazzjonali tal-istandardizzazzjoni' tfisser l-Organizzazzjoni Internazzjonali 

tal-Istandardizzazzjoni (ISO), il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali (IEC) u 

l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (ITU); 

(9) 'korp nazzjonali tal-istandardizzazzjoni' tfisser korp notifikat lill-Kummissjoni 

minn Stat Membru f' konformita' mal-Artikolu 21 ta' dan ir-Regolament. 
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Kapitolu II 

It-trasparenza u l-parteëipazzjoni tal-partijiet interessati 

Artikolu 3 

It-trasparenza tal-programmi ta' ħidma tal-korpi tal-istandardizzazzjoni 

1. Mill-inqas darba fis-sena, kull organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni u 

korp nazzjonali tal-istandardizzazzjoni għandhom jistabbilixxu l-programm ta' ħidma 

tagħhom. Dak il-programm ta' ħidma għandu jkun fih informazzjoni dwar l-

istandards u strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea li organizzazzjoni Ewropea 

tal-istandardizzazzjoni jew korp nazzjonali tal-istandardizzazzjoni jkollhom l-

intenzjoni li jħejju jew jemendaw, li qed iħejju jew jemendaw u li adottaw fil-

perjodu tal-programm ta' ħidma preëedenti, sakemm dawn ma jkunux 

traspoŜizzjonijiet identiëi jew ekwivalenti ta' standards internazzjonali jew Ewropej. 

2. Fir-rigward ta' kull standard u prodott Ewropew tal-istandardizzazzjoni l-programm 

ta' ħidma għandu jindika: 
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(a) is-suāāett; 

(b) l-istadju li fih jinsab l-iŜvilupp tal-istandards u strumenti ta' standardizzazzjoni 

Ewropea; 

(c) ir-referenzi ta' kull standard internazzjonali meħud bħala baŜi.  

3. Kull organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni u korp nazzjonali tal-

istandardizzazzjoni għandhom jagħmlu l-programm ta' ħidma tagħhom disponibbli 

fil-websajt tagħhom jew kwalunkwe websajt oħra disponibbli pubblikament, kif 

ukoll jagħmlu disponibbli avviŜ dwar l-eŜistenza tal-programm ta' ħidma 

f'pubblikazzjoni nazzjonali jew, fejn xieraq, pubblikazzjoni Ewropea tal-attivitajiet 

tal-istandardizzazzjoni. 

4. Mhux iktar tard mill-mument tal-pubblikazzjoni tal-programm ta' ħidma tiegħu, kull 

organizzazzjoni Ewropea ta' standarizzazzjoni jew korp nazzjonali ta' 

istandardizzazzjoni għandu jinnotifika l-eŜistenza tal-programm lill-

organizzazzjonijiet Ewropej ta' standarizzazzjoni u l-korpi nazzjonali ta' 

istandardizzazzjoni l-oħrajn u lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 

dik l-informazzjoni disponibbli għall-Istati Membri permezz tal-kumitat imsemmi 

fl-Artikolu 18. 
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5. Il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni ma jistgħux joāāezzjonaw li suāāett għall-

istandardizzazzjoni fil-programm ta' ħidma tagħhom li jkun qed jiāi kkunsidrat fil-

livell Ewropew b'mod konformi mar-regoli stabbiliti mill-organizzazzjonijiet 

Ewropej tal-istandardizzazzjoni u ma jistgħu jieħdu ebda azzjoni li tista' 

tippreāudika deëiŜjoni f'dan ir-rigward. 

5a. Matul it-tħejjija ta' standard armonizzat jew wara li l-approvazzjoni tiegħu, il-

korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni m'għandhom jieħdu ebda azzjoni li tista' 

tippreāudika l-armonizzazzjoni intiŜa u, b'mod partikolari, m'għandhomx 

jippubblikaw fil-qasam ikkonëernat standard nazzjonali ādid jew rivedut li 

mhuwiex kompletament konformi ma' standard armonizzat eŜistenti. Wara l-

pubblikazzjoni ta' standard armonizzat ādid, l-istandards nazzjonali kunfliāāenti 

kollha għandhom jiāu rtirati sa skadenza raāunata.  
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Artikolu 4 

Trasparenza tal-istandards 

1. Kull organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni jew korp nazzjonali tal-

istandardizzazzjoni għandu jibgħat, tal-anqas f'forma elettronika, kwalunkwe 

abbozz ta' standards nazzjonali, standards Ewropej jew strument Ewropew tal-

istandardizzazzjoni lill- organizzazzjonijiet Ewropej ta' standarizzazzjoni, korpi 

nazzjonali ta' istandardizzazzjoni tal-istandardizzazzjoni jew lill-Kummissjoni, fuq 

talba tagħhom.  

2. Kull organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni jew korp nazzjonali tal-

istandardizzazzjoni għandhom fi Ŝmien tliet xhur iwieābu u jqisu kwalunkwe 

kumment li jaslilhom mingħand kwalunkwe organizzazzjoni Ewropea ta' 

standarizzazzjoni, korp nazzjonali ta' istandardizzazzjoni oħrajn jew mill-

Kummissjoni dwar kwalunkwe abbozz imsemmi fil-paragrafu 1.  

2a. Meta korp nazzjonali tal-istandardizzazzjoni jirëievi kummenti li jindikaw li l-

abbozz ta' standard se jkollu impatt negattiv fuq is-suq intern, dan għandu 

jikkonsulta lill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni u lill-

Kummissjoni qabel ma jadottah. 
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3. Il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni għandhom: 

(a) ji'guraw aëëess għall-abbozzi ta' standards nazzjonali b'tali mod li l-partijiet 

rilevanti kollha, b'mod partikolari dawk stabbiliti fi Stati Membri oħra 

jkollhom l-opportunità jibagħtu l-kummenti tagħhom;  

(b) jippermettu korpi nazzjonali oħra tal-istandardizzazzjoni sabiex ikunu involuti 

b'mod passiv jew attiv, billi jibagħtu osservatur, fl-attivitajiet ippjanati. 

Artikolu 5 

Parteëipazzjoni tal-partijiet interessati fl-istandardizzazzjoni Ewropea 

1. L-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni għandhom jinkoraāāixxu u 

jiffaëilitaw rappreŜentanza xierqa u parteëipazzjoni effettiva tal-partijiet interessati 

relevanti kollha, inkluŜi l-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju, l-organizzazzjonijiet 

tal-konsumaturi u partijiet interessati ambjentali u soëjali fl-attivitajiet tagħhom ta' 

standardizzazzjoni. Dawn għandhom, partikolarment iħeāāu u jiffaëilitaw tali 

rappreŜentazzjoni u parteëipazzjoni permezz tal-organizzazzjonijiet Ewropej ta' 

partijiet interessati li jirëievu finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Regolament, fil-

livell tal-iŜvilupp tal-politika u ▌fl-istadji li āejjin tal-iŜvilupp tal-istandards Ewropej 

jew strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea:  
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(a) il-proposta u l-aëëettazzjoni ta' punti āodda fl-aāenda ta' ħidma; 

(b) id-diskussjoni teknika dwar il-proposti; 

(c) it-tressiq ta' kummenti dwar l-abbozzi; 

(d) ir-reviŜjoni ta' standards Ewropej eŜistenti jew strumenti ta' standardizzazzjoni 

Ewropea eŜistenti; 

(e) it-tixrid ta' informazzjoni dwar l-istandards Ewropej u strumenti ta' 

standardizzazzjoni Ewropea adottati, u l-promozzjoni tagħhom.  

2. Barra l-kollaborazzjoni mal-awtoritajiet tas-sorveljanza fis-suq fl-Istati Membri, il-

faëilitajiet ta' riëerka tal-Kummissjoni u l-organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet 

interessati li jirëievu finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Regolament, l-

organizzazzjoni Ewropej tal-istandardizzazzjoni għandhom jinkoraāāixxu u 

jiffaëilitaw rappreŜentanza xierqa, fil-livell tekniku, tal-intrapriŜi, ië-ëentri tar-

riëerka, ië-êentru Konāunt tar-Riëerka tal-Kummissjoni, l-universitajiet, l-

awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq fl-Istati Membri, is-sħab soëjali u entitajiet 

legali oħra, fl-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni f'qasam ādid b'implikazzjonijiet 

politiëi jew tekniëi sinifikanti, jekk l-entitajiet legali kkonëernati jkunu pparteëipaw 

fi proāett marbut ma' dak il-qasam u li kien iffinanzjat mill-Unjoni fi programm ta' 

qafas multiannwali għal attivitajiet fil-qasam tar-riëerka, l-innovazzjoni u l-iŜvilupp 

teknoloāiku, adottat skont l-Artikolu 182 tat-TFUE. 
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Artikolu 5a 

L-aëëess tal-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju għall-istandards 

1. Il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni għandhom jinkoraāāixxu u jiffaëilitaw 

l-aëëess tal-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju għall-istandards u l-proëess ta' 

Ŝvilupp tal-istandards sabiex jilħqu livell ogħla ta' parteëipazzjoni fis-sistema ta' 

standardizzazzjoni, pereŜempju billi: 

(a) jidentifikaw, fil-programmi ta' ħidma annwali tagħhom, il-proāetti ta' 

standardizzazzjoni li huma ta' interess partikolari għall-intrapriŜi Ŝgħar u ta' 

daqs medju; 

(b) jagħtu aëëess lill-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju għall-attivitajiet ta' 

standardizzazzjoni mingħajr ma jobbligawhom isiru membru ta' korp 

nazzjonali ta' istandardizzazzjoni; 

(c) jipprovdu aëëess ħieles jew rati speëjali għall-parteëipazzjoni f’attivitajiet ta’ 

standardizzazzjoni; 

(d) jipprovdu aëëess ħieles għall-abbozzi ta’ standards;. 

(e) jipprovdu mingħajr ħlas sommarji ta' standards fil-websajt tagħhom; 

(f) japplikaw rati speëjali għall-provvista ta' standards jew il-provvista ta' 

āabriet ta' standards bi prezz imraħħas; 
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2. Il-korpi tal-istandardizzazzjoni nazzjonali għandhom jagħmlu skambju tal-aħjar 

prattiki, bil-għan li jtejbu l-parteëipazzjoni tal-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju fl-

attivitajiet ta' standardizzazzjoni u biex iŜidu u jiffaëilitaw l-uŜu tal-istandards mill-

intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju. 

3. Il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni għandhom jibagħtu rapporti annwali 

lill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni fir-rigward tal-attivitajiet 

tagħhom fil-paragrafi 1 u 2 u l-miŜuri l-oħra kollha biex jitjiebu l-kundizzjonijiet 

għall-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju biex juŜaw l-istandards u jipparteëipaw fil-

proëess ta' Ŝvilupp tal-istandards. Il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni 

għandhom jippubblikaw dawk ir-rapporti fuq il-websajts tagħhom. 

Artikolu 5b 

Il-parteëipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliëi fl-istandardizzazzjoni Ewropea 

L-Istati Membri, meta jkun xieraq, għandhom iħeāāu l-parteëipazzjoni tal-awtoritajiet 

pubbliëi, b'mod partikolari tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, fl-attivitajiet tal-

istandardizzazzjoni nazzjonali, li għandhom l-objettivi li jiŜviluppaw jew jirrevedu l-

istandards mitluba mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7. 
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Kapitolu III 

L-istandards Ewropej u strumenti ta' standardizzazzjoni 

Ewropea b'appoāā tal-leāislazzjoni u l-politika tal-Unjoni 

Artikolu 6 

Il-programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni għall-istandardizzazzjoni Ewropea 

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni għall-

istandardizzazzjoni Ewropea li għandu jidentifika prijoritajiet strateāiëi għall-

istandardizzazzjoni Ewropea, b'kunsiderazzjoni tal-istrateāiji għaŜ-Ŝmien twil tal-

Unjoni għat-tkabbir. Din għandha tindika l-istandards Ewropej u strumenti ta' 

standardizzazzjoni Ewropea li l-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni titlob mill-korpi 

Ewropej għall-istandardizzazzjoni f' konformita' mal-Artikolu 7. 
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2. Il-programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni għall-istandardizzazzjoni Ewropea 

għandu jiddefinixxi l-għanijiet u l-politika speëifiëi għall-istandards Ewropej u 

strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea l-oħra li l-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni 

titlob mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni skont l-Artikolu 7. 

F'kaŜi ta' urāenza l-Kummissjoni tista' toħroā it-talbiet mingħajr ebda avviŜ minn 

qabel. 

2a. Il-programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni għall-istandardizzazzjoni Ewropea 

għandu wkoll jinkludi objettivi għad-dimensjoni internazzjonali tal-

istandardizzazzjoni Ewropea, b'appoāā għal-leāislazzjoni u l-politika tal-Unjoni. 

2b. Il-programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni għall-istandardizzazzjoni Ewropea 

għandu jiāi adottat wara li titwettaq konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet 

interessati relevanti, inkluŜi l-organizzazzjonijiet Ewropej ta' standarizzazzjoni u l-

organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet interessati li jirëievu finanzjament tal-

Unjoni skont dan ir-Regolament, u l-Istati Membri permezz tal-kumitat imsemmi 

fl-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament. 
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2c. Wara l-adozzjoni tiegħu, il-Kummissjoni għandha tagħmel il-programm ta' ħidma 

annwali tal-Unjoni għall-istandardizzazzjoni Ewropea disponibbli fil-websajt 

tagħha. 

Artikolu 6a 

Il-kooperazzjoni mal-faëilitajiet ta' riëerka 

Il-faëilitajiet ta' riëerka tal-Kummissjoni għandhom jikkontribwixxu għat-tħejjija tal-

programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni għall-istandardizzazzjoni Ewropea msemmi fl-

Artikolu 6 u jipprovdu lill -organizzazzjonijiet tal-istandardizzazzjoni Ewropej bil-fehmiet 

xjentifiëi tagħhom, fl-oqsma tal-għarfien espert tagħhom, biex ikun Ŝgurat li l-istandards 

Ewropej iqisu l-kompetittività ekonomika u l-ħtiāijiet tas-soëjetà, bħal dawk tas-

sostenibbiltà ambjentali u t-tħassib dwar is-sikurezza u s-sigurtà. 
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Artikolu 7 

It-talbiet tal-istandardizzazzjoni lill-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni 

1. Il-Kummissjoni, fil-limitu tal-kompetenzi stipulati fit-Trattati, tista' titlob lil korp 

Ewropew tal-istandardizzazzjoni wieħed jew iktar biex jabbozza standard Ewropew 

jew strument Ewropew tal-istandardizzazzjoni qabel data ta' skadenza stabbilita. 

Standards Ewropej u strumenti Ewropej ta' standardizzazzjoni għandhom ikunu 

mmexxija mis-suq, iqisu l-interess pubbliku kif ukoll l-objettivi politiëi ddikkjarati 

b'mod ëar fit-talba tal-Kummissjoni u jkunu bbaŜati fuq il-kunsens. Il-Kummissjoni 

għandha tiddetermina r-rekwiŜiti fir-rigward tal-kontenut li għandhom jintlaħqu 

mid-dokument mitlub u skadenza għall-adozzjoni tiegħu. 
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1a.  Id-deëiŜjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiāu adottati f' konformita' 

mal-proëedura stipulata mill-Artikolu 18(3) wara konsultazzjoni ma' 

organizzazzjonijiet Ewropej ta' standardizzazzjoni organizzazzjonijiet Ewropej ta' 

partijiet interessati li jirëievu finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Regolament kif 

ukoll mal-kumitat stabbilit mill-att korrispondenti ta' leāislazzjoni tal-Unjoni, meta 

jkun jeŜisti kumitat bħal dak, jew wara forom oħra ta' konsultazzjoni tal-esperti 

settorjali. 

2. L-organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni relevanti għandha tindika, fi 

Ŝmien xahar wara li tirëievi t-talba msemmija fil-paragrafu 1, jekk hiex se 

taëëettaha.  

3. Meta ssir talba għal għoti ta' fondi, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-

organizzazzjonijietEwropej tal-istandardizzazzjoni rilevanti, fi Ŝmien xahrejn wara li 

tirëievi l-aëëettazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, dwar l-għoti ta' għotja għall-

abbozzar ta' standard Ewropew jew strument Ewropew tal-istandardizzazzjoni. 



 

AM\912027MT.doc 58/99 PE493.558v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

4. L-orgagnizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni għandhom jinfurmaw lill-

Kummissjoni dwar l-attivitajiet li jsiru għall-iŜvilupp tad-dokumenti msemmija fil-

paragrafu 1. Il-Kummissjoni, flimkien mal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni, għandha tevalwa l-konformità tad-dokumenti abbozzati mill-

organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni mat-talba inizjali tagħha.  

4a. Meta standard armonizzat jissodisfa r-rekwiŜiti li jkollu l-għan li jkopri u li huma 

stipulati fil-leāislazzjoni korrispondenti tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni, Il-

Kummissjoni għandha tippubblika referenza ta' tali standard armonizzat mingħajr 

dewmien f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew permezz ta' mezzi oħra f' 

konformita' mal-kundizzjonijiet stipulati fl-att korrispondenti tal-leāislazzjoni tal-

Unjoni dwar l-armonizzazzjoni. 
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Artikolu 8  

Oāāezzjonijiet formali kontra standards armonizzati 

1. Meta Stat Membru jew il-Parlament Ewropew iqisu li standard armonizzat ma 

jissodisfax kompletament ir-rekwiŜiti li jkollu l-għan li jkopri u li huma stipulati fil-

leāislazzjoni relevanti tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjni, l-istituzzjoni li toāāezzjona 

għandha tinforma lill-Kummissjoni b'dan bi spjegazzjoni dettaljata u l-

Kummissjoni għandha, wara li tikkonsulta lill-kumitat stabbilit mill-leāislazzjoni 

korrispondenti dwar l-armonizzazzjoni tal-Unjoni, jekk ikun jeŜisti, jew wara 

forom oħra ta' konsultazzjoni tal-esperti settorjali, tiddeëiedi:  

▌ 

(a) li tippubblika, li ma tippubblikax jew li tippubblika b'restrizzjoni r-referenzi 

għall-istandard armonizzat f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea; 



 

AM\912027MT.doc 60/99 PE493.558v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

(b) li ŜŜomm, li ŜŜomm b'restrizzjoni jew li tirtira r-referenzi għall-istandard 

armonizzat f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea.  

1a. Il-Kummissjoni għandha tippubblika informazzjoni fil-websajt tagħha dwar l-

istandards armonizzati li kienu suāāetti għad-deëiŜjoni msemmija fil-paragrafu 1. 

3. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-organizzazzjoni Ewropea tal-

istandardizzazzjoni kkonëernata dwar id-deëiŜjoni msemmija fil-paragrafu 1 u, jekk 

ikun meħtieā, titlob li jiāu riveduti l-istandards armonizzati kkonëernati. 

4. Id-deëiŜjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tiāi 

adottata skont il-proëedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 18(2). 

5. Id-deëiŜjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tiāi 

adottata skont il-proëedura ta' eŜami msemmija fl-Artikolu 18(3). 
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Artikolu 8a 

In-notifika ta’ organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati 

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema ta’ notifika għall-partijiet interessati kollha, 

inkluŜi l- organizzazzjonijiet Ewropej ta' standarizzazzjoni u organizzazzjonijiet Ewropej ta' 

partijiet interessati li jirëievu finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Regolament sabiex tiāi 

Ŝgurata konsultazzjoni xierqa u r-rilevanza tas-suq qabel: 

(a) l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma tal-Unjoni għall-istandardizzazzjoni Ewropea 

msemmi fl-Artikolu 6(1); 

(b) l-adozzjoni tat-talbiet għal standardizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 7; 

(c) it-teħid ta’ deëiŜjoni dwar l-oāāezzjonijiet formali għal standards armonizzati, kif 

imsemmi fl-Artikolu 8(1); 

(d) it-teħid ta' deëiŜjoni dwar l-identifikazzjoni tal-ispeëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT 

msemmija fl-Artikolu 9; 

(e) l-adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 16. 
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Kapitolu IV 

Speëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT 

Artikolu 9 

Idenitifikazzjoni tal-ispeëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT eliāibbli għar-referenzjar 

1. Jew fuq proposta minn Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, il-

Kummissjoni tista' tiddeëiedi li tidentifika speëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT li 

mhumiex standards nazzjonali, Ewropej jew internazzjonali, iŜda li jissodisfaw ir-

rekwiŜiti stipulati fl-Anness II, li jistgħu jiāu referenzjati primarjament biex tkun 

tista' ssir l-interoperabilità fl-akkwist pubbliku.  

1a.  Jew fuq proposta minn Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess, meta 

speëifikazzjoni teknika tal-ICT identifikata f' konformita' mal-paragrafu 1 tiāi 

modifikata, irtirata jew ma tibqax tissodisfa r-rekwiŜiti stipulati fl-Anness II, il-

Kummissjoni tista' tiddeëiedi li tidentifika l-ispeëifikazzjoni teknika modifikata tal-

ICT jew li tirtira l-identifikazzjoni. 
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1b. Id-deëiŜjonijiet previsti fil-paragrafu 1 u fil-paragrafu 1a għandhom jiāu adottati 

wara konsultazzjoni mal-Pjattaforma Ewropea b'Multipartijiet Interessati dwar l-

istandardizzazjoni tal-ICT, li tinkludi organizzazzjonijiet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni, l-Istati Membri u l-partijiet interessati relevanti, u wara 

konsultazzjoni mal-Kumitat stabbilit mil-leāislazzjoni korrispondenti tal-Unjoni, 

jekk ikun jeŜisti, jew wara forom oħra ta' konsultazzjoni mal-esperti settorjali, jekk 

tali kumitat ma jkunx jeŜisti. 

 

Artikolu 10 

L-uŜu tal-ispeëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT fl-akkwist pubbliku 

L-ispeëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT imsemmija fl-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament 

għandhom jikkostitwixxu l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi komuni msemmija fid-

Direttivi 2004/17/KE, 2004/18/KE u 2009/81/KE u r-Regolament (KE, Euratom) 

Nru 2342/2002. 
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Kapitolu V 

Il-finanzjament tal-istandardizzazzjoni Ewropea 

Artikolu 11 

Il-finanzjament tal-organizzazzjonijiet tal-istandardizzazzjoni mill-Unjoni 

1. Il-finanzjament mill-Unjoni jista' jingħata lill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni għall-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni li āejjin: 

(a) l-iŜvilupp u r-reviŜjoni tal-istandards Ewropej jew ta' strumenti ta' 

standardizzazzjoni Ewropea li huma meħtieāa u adatti għall-appoāā tal-

leāislazzjoni u tal-politika tal-Unjoni;  

(b) il-verifika tal-kwalità u tal-konformità mal-legislazzjoni u mal-politika 

korrispondenti tal-Unjoni, tal-istandards Ewropej jew ta' strumenti ta' 

standardizzazzjoni Ewropea; 
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(c) ir-rendiment tal-ħidma preliminari jew anëillari f'rabta mal-istandardizzazzjoni 

Ewropea, inkluŜ studji, attivitajiet ta' kooperazzjoni, li jinkludu l-

kooperazzjoni internazzjonali, seminars, evalwazzjonijiet, analiŜijiet 

komparattivi, ħidma ta' riëerka, xogħol fil-laboratorju, testijiet f'laboratorji 

differenti, xogħol ta' evalwazzjoni tal-konformità u miŜuri li jiŜguraw li l-

perjodi għall-iŜvilupp u r-reviŜjoni tal-istandards Ewropej jew strumenti ta' 

standardizzazzjoni Ewropea jitqassru bla ħsara għall-prinëipji baŜiëi, 

speëjalment il-prinëipji tal-ftuħ, il-kwalità, it-trasparenza u l-kunsens fost il-

partijiet interessati kollha; 

(d) l-attivitajiet tas-segretarjati ëentrali tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni, bħalma huma l-iŜvilupp tal-politika, il-koordinazzjoni tal-

attivitajiet għall-istandardizzazzjoni, l-ipproëessar ta' xogħol tekniku u l-għoti 

ta' informazzjoni lill-partijiet interessati; 
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(e) it-traduzzjoni ▌tal-istandards Ewropej jew strumenti ta' standardizzazzjoni 

Ewropea uŜati b'appoāā tal-leāislazzjoni u tal-politika tal-Unjoni bil-lingwi 

uffiëjali tal-Unjoni barra l-lingwi operattivi tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni jew, f'kaŜijiet āustifikati kif suppost, b'lingwi oħra barra l-

lingwi uffiëjali tal-Unjoni; 

(f) it-tfassil ta' informazzjoni biex tispjega, tinterpreta u tissimplifika l-istandards 

Ewropej jew strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea, inkluŜ it-tfassil ta' 

gwidi għall-utenti, sommarji tal-istandards, informazzjoni tal-aħjar prassi u 

azzjonijiet ta' promozzjoni, strateāiji u programmi ta’ taħriā; 

(g) attivitajiet għat-twettiq ta' programmi ta' assistenza teknika, kooperazzjoni ma' 

pajjiŜi terzi u l-promozzjoni u l-iŜvilupp tas-sistema Ewropea tal-

istandardizzazzjoni u tal-istandards Ewropej u strumenti ta' standardizzazzjoni 

Ewropea fost il-partijiet interessati fl-Unjoni u fil-livell internazzjonali. 
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2. Il-finanzjament mill-Unjoni jista' jingħata lil: 

(a) korpi nazzjonali għall-istandardizzazzjoni għall-attivitajiet ta' 

standardizzazzjoni msemmijin fil-paragrafu 1, li jwettqu flimkien mal-

organizzazzjonijiet Ewropej għall-istandardizzazzjoni; 

(b) korpi oħrajn li ngħataw mandat biex jikkontribwixxu għall-attivitajiet 

msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu jew biex iwettqu l-attivitajiet imsemmija 

fil-punti ▌(c) u (g) tal-paragrafu 1, b'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 

Ewropej għall-istandardizzazzjoni. 

Artikolu 12 

Il-finanzjament ta' organizzazzjonijiet Ewropej oħra mill-Unjoni 

Il-finanzjament mill-Unjoni jista' jingħata lill-organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet 

interessati li jilħqu l-kriterji stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-Regolament għall-attivitajiet li 

āejjin: 
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(a) il-funzjonament ta' dawn l-organizzazzjonijiet u tal-attivitajiet tagħhom marbuta mal-

istandardizzazzjoni Ewropea u internazzjonali, inkluŜi l-ipproëessar tal-ħidma 

teknika u l-għoti tal-informazzjoni lill-membri u lil partijiet interessati oħra; 

(b) il-provvista ta' għarfien espert legali u tekniku, inkluŜi studji, f'rabta mal-

valutazzjoni tal-ħtieāa għal standards Ewropej u strumenti ta' standardizzazzjoni 

Ewropea u l-iŜvilupp tagħhom, u t-taħriā tal-esperti;  

(c) il-parteëipazzjoni f'xogħol tekniku fl-iŜvilupp u r-reviŜjoni tal-istandards Ewropej u 

strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea li huma meħtieāa u adatti għall-appoāā tal-

leāislazzjoni u tal-politika tal-Unjoni; 

▌  

(e) il-promozzjoni tal-istandards Ewropej u ta' strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea, 

u l-informazzjoni dwar l-istandards, u dwar l-uŜu tagħhom, fost il-partijiet interessati, 

inkluŜi l-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju u l-konsumaturi. 
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Artikolu 13 

Arranāamenti finanzjarji 

1. Il-finanzjament mill-Unjoni għandu jingħata fl-għamla ta': 

(a) għotjiet mingħajr sejħa għall-proposti, jew kuntratti wara li jsiru l-proëeduri 

tal-akkwist pubbliku, lil: 

(i) organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzjoni u korpi nazzjonali tal-

istandardizzazzjoni biex iwettqu l-attivitajiet imsemmija fl-

Artikolu 11(1); 

(ii) korpi identifikati b'att baŜiku, skont it-tifsira tal-Artikolu 49 tar-

Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002, biex iwettqu, 

f'kollaborazzjoni organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, l-

attivitajiet msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 11(1) ta' dan ir-

Regolament; 
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(b) għotjiet wara sejħa għall-proposti, jew kuntratti wara li jsiru l-proëeduri tal-

akkwist pubbliku, lil korpi oħrajn imsemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 11(2)▌: 

(i) biex jikkontribwixxu għall-iŜvilupp u r-reviŜjoni tal-istandards Ewropej 

jew strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea msemmija fil-punt (c) tal-

Artikolu 11(1); 

(ii) biex iwettqu l-ħidma preliminari jew anëillari msemmija fil-punt (c) tal-

Artikolu 11(1);  

(iii) biex iwettqu l-attivitajiet imsemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 11(1). 

(c) għotjiet wara sejħa għall-proposti lill-organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet 

interessati li jilħqu l-kriterji stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-Regolament 

biex iwettqu l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 12. 

2. L-attivitajiet tal-korpi msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiāu ffinanzjati permezz ta': 
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(a) għotjiet għall-azzjonijiet;  

(b) għotjiet għall-finanzjament tal-ħidmiet għall-organizzazzjonijiet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni u għall-organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet interessati 

li jilħqu l-kriterji stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-Regolament skont ir-regoli 

stabbiliti fir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002. Fil-kaŜ tat-tiādid, l-

għotjiet operattivi m'għandhomx jitnaqqsu awtomatikament. 

3. Il-Kummissjoni għandha tiddeëiedi dwar l-arranāamenti għall-finanzjament 

imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, dwar l-ammonti tal-għotjiet u, fejn ikun meħtieā, dwar 

il-perëentwal massimu ta’ finanzjament skont it-tip ta’ attivita'.  

4. Ħlief f'kaŜi āustifikati kif xieraq, l-għotjiet imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-

Artikolu 11(1) li jingħataw għall-attivitajiet ta' standardizzazzjoni għandhom ikunu 

f'somma li titħallas f'darba li titħallas u għall-attivitajiet ta' standardizzazzjoni 

msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 11(1) għandha titħallas meta jiāu sodisfatti l-

kundizzjonijiet li āejjin:  
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(a) li l-istandards Ewropej jew strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea mitluba 

mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7 jiāu adottati jew riveduti f'perjodu ta' 

Ŝmien li mhux iktar mill-perjodu speëifikat fit-talba msemmija f'dak l-Artikolu; 

(b) li l-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju, l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur u l-

partijiet interessati ambjentali u soëjali jkunu rappreŜentati u jistgħu 

jipparteëipaw fl-attivitajiet al-istandardizzazzjoni Ewropej, kif jirreferi 

għalihom l-Artikolu 5(1).  

5. L-għanijiet komuni ta' kooperazzjoni u l-kundizzjonijiet amministrattivi u finanzjarji 

marbuta mal-għotjiet li jingħataw lill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-

istandardizzazzjoni u lill-organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet interessati li 

jilħqu l-kriterji stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu 

definiti fil-ftehimiet ta' qafas ta' sħubija ffirmati bejn il-Kummissjoni u dawk l-

organizzazzjonijiet tal-istandardizzazzjoni u tal-partijiet interessati, f' konformita' 

mar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 u r-Regolament (KE, Euratom) 

Nru 2342/2002. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar il-konkluŜjoni ta' dawn il-ftehimiet. 
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Artikolu 14 

Il-āestjoni 

L-approprjazzjonijiet determinati mill-awtorità tal-baāit għall-finanzjament tal-attivitajiet tal-

istandardizzazzjoni jistgħu jkopru wkoll l-ispejjeŜ amministrattivi marbuta mat-tħejjija, il-

monitoraāā, l-ispezzjoni, il-verifika u l-valutazzjoni, li jkunu direttament meħtieāa għall-

iskopijiet tal-Artikoli 11, 12 u 13, inkluŜi l-istudji, il-laqgħat, l-attivitajiet ta’ informazzjoni u 

ta’ pubblikazzjoni, l-ispejjeŜ marbuta man-networks tal-informatika għall-iskambju tal-

informazzjoni kif ukoll kwalunkwe spiŜa oħra għall-assistenza amministrattiva u teknika li l-

Kummissjoni tista' tuŜa għall-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni. 
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Artikolu 15  

Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 

1. Il-Kummissjoni għandha tiŜgura li, meta jiāu implimentati azzjonijiet iffinanzjati 

skont dan ir-Regolament, jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni bl-applikazzjoni ta' 

miŜuri preventivi kontra frodi, korruzzjoni u attivitajiet illegali oħra, permezz ta’ 

kontrolli effettivi u permezz tal-irkupru tal-ammonti mħallsa mhux kif dovut u, jekk 

jiāu individwati irregolaritajiet, permezz ta' pieni effettivi, proporzjonati u 

disswaŜivi, skont ir-Regolamenti (KE, Euratom) Nru 2988/95, (Euratom, KE) 

Nru 2185/96 u (KE) Nru 1073/1999. 

2. Għall-attivitajiet tal-Unjoni ffinanzjati skont dan ir-Regolament, il-kunëett ta' 

irregolarità ddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 

għandu jfisser kwalunkwe ksur ta' dispoŜizzjoni tal-liāi tal-Unjoni jew kwalunkwe 

inadempjenza ta' xi obbligu kuntrattwali li jkunu r-riŜultat ta' att jew ommissjoni 

minn operatur ekonomiku, li jkollhom, jew jista' jkollhom l-effett li jippreāudikaw il-

baāit āenerali tal-Unjoni jew baāits amministrati minnha b'nefqa mhux āustifikata. 



 

AM\912027MT.doc 75/99 PE493.558v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

3. Kull ftehim u kull kuntratt li jsir bis-saħħa ta' dan ir-Regolament għandu jipprovdi 

għall-monitoraāā u l-kontroll finanzjarju mill-Kummissjoni jew minn kwalunkwe 

rappreŜentant li hija tawtorizza, u għall-verifiki mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, li 

jekk ikun meħtieā, għandhom isiru fuq il-post. 

Kapitolu VI 

Atti ddelegati, il-kumitat u r-rappurtar 

Artikolu 16 

Atti delegati 

Il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 17 fir-

rigward ta' emendi għall-Annessi, sabiex: 

(a) taāāorna l-lista ta' organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni stipulati fl-

Anness I biex jiāu kkunsidrati tibdiliet f'isimhom jew fl-istruttura tagħhom;  

▌ 
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(c) tadatta l-kriterji għall-organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet interessati stabbiliti l-

Anness III ta' dan ir-Regolament għal iktar Ŝviluppi fir-rigward tan-natura bla qligħ 

tagħhom u r-rappreŜentattività tagħhom. Tali adattamenti m'għandhomx ikollhom 

l-effett li joħolqu xi kriterji āodda jew jabolixxu xi kriterji eŜisteni jew kategorija 

sħiħa ta' organizzazzjonijiet.  

Artikolu 17 

L-eŜerëitar tad-delega 

1. Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti delegati tingħata lill-Kummissjoni bil-kundizzjonijiet 

stabbiliti f’dan l-Artikolu.  

2. Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 16 għandha tingħata 

lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin mill-1 ta' Jannar 2013. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn 

disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa 

għandha tiāāedded taëitament għal perijodi ta’ Ŝmien identiëi, sakemm li l-

Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponix tali estensjoni sa mhux aktar tard 

minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perijodu. 
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3. Id-delega tas-setgħa imsemmija fl-Artikolu 16 tista’ tiāi revokata f'kull ħin mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. DeëiŜjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega 

tas-setgħa speëifikata f’dik id-deëiŜjoni. Għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-

publikazzjoni tad-deëiŜjoni f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 

sussegwenti speëifikata fiha. Din m'għandhiex teffettwa l-validità ta' ebda att delegat 

li diāà jkunu fis-seħħ.  

4. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill fl-istess waqt. 

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 16 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx 

hemm oāāezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi Ŝmien xahrejn min-

notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-

iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu infurmaw lill-

Kummissjoni li mhux se joāāezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiāāedded b'xahrejn 

oħra fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 
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Artikolu 18 

Il-proëedura tal-kumitat 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun 

kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.  

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011. 

3. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011. 

4. Meta l-opinjoni tal-kumitat trid tinkiseb bi proëedura bil-miktub, dik il-proëedura 

għandha tiāi tterminata mingħajr riŜultat meta, fil-perjodu ta' Ŝmien għall-għoti tal-

opinjoni, il-president tal-kumitat jiddeëiedi hekk jew maāāoranza sempliëi ta' 

membri tal-kumitat jitolbu hekk. 
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Artikolu 18a 

Kooperazzjoni tal-kumitat ma' organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni u ma'partijiet 

interessati 

Il-kumitat imsemmi fl-Artikolu 18(1) għandu jaħdem f'kooperazzjoni mal-

organizzazzjonijiet Ewropej ta' standarizzazzjoni u mal-organizzazzjonijiet Ewropej ta' 

partijiet interessati li jirëievu finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Regolament.
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Artikolu 19 

Rapporti 

1. L-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni għandhom jibagħtu rapport 
annwali lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dan 
għandu jkun fih informazzjoni dettaljata dwar dawn li āejjin: 

(a) l-applikazzjoni tal-Artikoli 4, 5, 7, 11 u 13; 

(b) ir-rappreŜentanza tal-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju, tal-organizzazzjonijiet 

tal-konsumatur u tal-ambjent u partijiet interessati soëjali f'korpi għall-

istandardizzazzjoni nazzjonali; 

(ba) ir-rappreŜentanza tal-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju fuq il-baŜi tar-

rapporti annwali msemmija fl-Artikolu 5a(3); 

(bb) l-uŜu tal-ICT fis-sistema tal-istandardizzazzjoni; 
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(bc) il-kooperazzjoni bejn il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni u l-

organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni. 

2. L-organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet interessati li jkunu irëevew finanzjament 

tal-Unjoni skont dan ir-Regolament li rëivew finanzjament skont dan ir-Regolament 

għandhom jibagħtu rapport annwali lill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet tagħhom. 

Dan ir-rapport għandu b'mod partikolari jkun fih informazzjoni dettaljata dwar is-

sħubija ta' dawn l-organizzazzjonijiet u l-attivitajiet imsemmijin fl-Artikolu 12. 

3. Sal-31 ta’ Diëembru 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 analiŜi tar-rapporti annwali msemmija 

fil-paragrafi 1 u 2, evalwazzjoni tar-relevanza tal-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni 

li qegħdin jieħdu finanzjament mill-Unjoni fid-dawl tar-rekwiŜiti tal-leāislazzjoni u 

tal-politika tal-Unjoni kif ukoll valutazzjoni ta' miŜuri āodda potenzjali li 

jissimplifikaw il-finanzjament tal-istandardizzazzjoni Ewropea u li jnaqqsu l-piŜ 

amministrattiv għall-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni.  
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Artikolu 19a 

ReviŜjoni 

Sa ...*, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-impatt tal-proëedura stabbilita mill-Artikolu 7 ta' 

dan ir-Regolament fuq il-qafas ta' Ŝmien għall-ħruā ta' talbiet ta' standardizzazzjoni. Il-

Kummissjoni għandha tippreŜenta l-konkluŜjonijiet tagħha f'rapport lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. Meta jkun xieraq, dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn 

proposta leāislattiva sabiex dan ir-Regolament jiāi emendat.  

Kapitolu VII 

DispoŜizzjonijiet finali 

Artikoli 20 

Emendi 

1. Id-dispoŜizzjonijiet li āejjin qed jitħassru: 

(a) l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 89/686/KEE; 

                                                 
*  ĀU: Jekk jogħābok daħħal id-data: sentejn wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. 
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(b) L-Artikolu 5 tad-Direttiva 93/15/KEE;  

(c) l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 94/9/KE; 

(d) l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 94/25/KE; 

(e) l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 95/16/KE; 

(f) l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/23/KE; 

(g) l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/22/KE; 

(h) l-Artikolu 8(4) tad-Direttiva 2007/23/KE; 

(i) L-Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/23/KE;  

 (j) l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2009/105/KE. 

Ir-referenzi għal dawk id-dispoŜizzjonijiet imħassra għandhom jinftiehmu bħala 

referenzi għall-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament. 
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2. Id-Direttiva 98/34/KE hija b’dan emendata kif āej: 

(a) fl-Artikolu 1, jitħassru l-paragrafu 6 sa 10 ▌; 

(aa) l-Artikoli 2, 3 u 4 jitħassru; 

(b) fl-Artikolu 6(1), jitħassru l-kliem, "mar-rappreŜentanti tal-istituzzjonijiet għall-

istandards imsemmijin fl-Annessi I u II"; 

(c) fl-Artikolu 6(3), jitħassar l-ewwel inëiŜ; 

(d) fl-Artikolu 6(4) jitħassru l-punti (a), (b) u (e); 

(da)  L-Artikolu 7 jinbidel b'dan li āej:  

 "Artikolu 7  

 L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 

8(1), it-talbiet kollha li jsiru lill-istituzzjonijiet tal-istandards biex ifasslu 

speëcifikazzjonijiet tekniëi jew standard għal prodotti speëifiëi bil-għan li 

jilleāislaw regolament tekniku għal tali prodotti bħala abbozz ta' regolamenti 

tekniëi, u għandhom jiddikjaraw ir-raāunijiet għal-leāislazzjoni tagħhom."; 
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(e) fl-Artikolu 11, it-tieni sentenza tinbidel bis-sentenza li āejja: "Il-Kummissjoni 

għandha tippubblika l-istatistiëi annwali dwar in-notifiki li tirëievi f'Il-Āurnal 

Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea."; 

(f) l-Annessi I u II jitħassru. 

Referenzi għal dawk id-dispoŜizzjonijiet imħassra għandhom jiāu miftiehma bħala 

referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jiāu maqruha skont it-tabella 

ta' korrelazzjoni stabbilita fl-Anness IV għal dan ir-Regolament. 

 

Artikolu 21  

Il-korpi nazzjonali għall-istandardizzazzjoni 

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-korpi tagħhom għall-

istandardizzazzjoni. 

Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista ta' korpi nazzjonali għall-istandardizzazzjoni u kull 

aāāorniment li jsir għal dik il-lista f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 
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Artikolu 22  

DispoŜizzjonijiet tranŜitorji 

F'atti tal-Unjoni li jipprevedu preŜunzjoni ta' konformità ma' rekwiŜiti essenzjali permezz tal-

applikazzjoni tal-istandards armonizzati adottati skont id-Direttiva 98/34/KE, ir-referenzi 

għad-Direttiva 98/34/KE għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament, 

minbarra r-referenzi għall-kumitat imwaqqaf bl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/34/KE dwar ir-

regolamenti tekniëi.  

Meta att ▌tal-Unjoni jipprevedi proëedura għall-oāāezzjoni kontra standards armonizzati, l-

Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament ma jkunx japplika għal dak l-att. 

Artikolu 23 

Revoka 

Id-DeëiŜjoni Nru 1673/2006/KE u d-DeëiŜjoni 87/95/KEE huma b'dan imħassra. 

Ir-referenzi għad-DeëiŜjonijiet revokati għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-

Regolament u għandhom jiāu maqruha skont it-tabella ta' korrelazzjoni stabbilita fl-Anness 

IV għal dan ir-Regolament.. 
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Artikolu 24 

Dħul fis-seħħ 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu 

f’Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 

Dan għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2013. 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri 

kollha. 

Magħmul fi ...,  

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President 
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ANNESS I 

ORGANIZZAZZJONIJIET EWROPEJ TAL-ISTANDARDIZZAZZJONI 

1. CEN – Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni 

2. Cenelec – Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika 

3. ETSI – Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjonijiet 
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ANNESS II 

REKWIśITI GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TA' SPEêIFIKAZZJONIJIET TEKNIêI TAL-
ICT 

1. Li l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi āew aëëettati fis-suq u l-implimentazzjoni tagħhom 

ma tfixkilx l-interoperabbiltà mal-implimentazzjoni ta' standards eŜistenti Ewropej 

jew internazzjonali. L-aëëettazzjoni fis-suq tista' tintwera b'eŜempji operazzjonali ta' 

implimentazzjonijiet konformi mingħand bejjiegħa differenti. 

1a.  Li l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi huma koerenti peress li ma joħolqux kunflitt mal-

istandards Ewropej, jiāifieri jkopri oqsma fejn l-adozzjoni ta' standards Ewropej 

āodda mhix prevista f'perjodu raāonevoli, fejn l-istandards eŜistenti ma 

rnexxilhomx jiāu adottati fis-suq jew fejn dawn l-istandards m'għadhomx 

jintuŜaw, u fejn it-traspoŜizzjoni tal-ispeëifikazzjonijiet tekniëi fi strumenti ta' 

standardizzazzjoni Ewropea mhix prevista f'perjodu raāonevoli. 
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2. Li l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi āew Ŝviluppati minn organizzazzjoni bla skop ta' 

profitt li hija soëjetà professjonali, industrija jew assoëjazzjoni tal-kummerë jew 

kwalunkwe organizzazzjoni ta' sħubija li fl-ambitu ta' għarfien tagħha tiŜviluppa 

speëifikazzjonijiet tekniëi tal-ICT u li mhijiex organizzazzjoni Ewropea , korp 

nazzjonali jew korp internazzjonali tal-istandardizzazzjoni, permezz ta' proëessi li 

jissodisfaw il-kriterji li jmiss: 

(a) ftuħ:  

l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi āew Ŝviluppati fuq il-baŜi ta’ teħid tad-

deëiŜjonijiet aëëessibli għall-partijiet interessati kollha fis-suq jew swieq 

affettwati minn dawk l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi;  

(b) kunsens:  
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il-proëess ta' teħid ta' deëiŜjonijiet kien kollaborativ u bbaŜat fuq il-kunsens u 

ma kienx favur xi parti interessati partikolari. Il-kunsens ifisser ftehim āenerali, 

li huwa kkaratterizzat mill-assenza ta’ oppoŜizzjoni sostnuta għal kwistjonijiet 

sostanzjali minn kwalunkwe parti importanti tal-interessi ikkonëernati u bi 

proëess li jinvolvi li jitfittex li jitqiesu l-fehmiet kollha tal-partijiet ikkonëernati 

u biex jiāu rrikonëiljati xi argumenti kunfliāāenti Il-kunsens ma jimplikax 

unanimità. 

(c) trasparenza  

(i) l-informazzjoni kollha li tikkonëerna diskussjonijiet tekniëi u t-teħid tad-

deëiŜjonijiet āiet arkivjata u identifikata;  

(ii) l-informazzjoni dwar attivitajiet ta' standardizzazzjoni āodda tħabbret 

pubblikament u f'firxa wiesgħa permezz ta' mezzi xierqa u aëëessibbli.  

(iii) il-parteëipazzjoni tal-kategoriji kollha relevanti tal-partijiet interessati 

intalbet bil-għan li jinkiseb bilanë; 
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(iv) il-kummenti mill-partijiet interessati āew ikkunsidrati u ngħataw risposta. 

3. Li l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi jissodisfaw ir-rekwiŜiti li āejjin: 

(a) manutenzjoni: l-appoāā u l-manutenzjoni kontinwi ta’ speëifikazzjonjiet 

pubblikati huma ggarantiti fuq perjodu twil. 

(b) disponibilità: l-ispeëifikazzjonijiet huma disponibbli pubblikament għall-

implimentazzjoni u għall-uŜu b'kundizzjonijiet raāonevoli (inkluŜ għal ħlas 

raāonevoli jew mingħajr ħlas). 

(c) id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali essenzjali għall-implimentazzjoni ta’ 

speëifikazzjonjiet huma lliëenzjati lil applikanti fuq baŜi raājonevoli (āusta) u 

mhux diskriminatorja ((F) RAND), li tinkludi, għad-diskrezzjoni tad-detentur 

tad-drittijiet intelletwali, l-għoti tal-proprjetà intellettwali essenzjali mingħajr 

kumpens. 
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(d) relevanza;  

(i) l-ispeëifikazzjonijiet huma effettivi u relevanti; 

(ii) jeħtieā li l-ispeëifikazzjonijiet iwieābu għall-ħtiāijiet tas-suq u r-rekwiŜiti 

regolatorji; 

(e) newtralità u stabbiltà: 

(i) kulmeta jkun possibbli l-istandards għandhom ikunu diretti lejn ir-

rendiment aktar milli bbaŜati fuq id-disinn jew karatteristiëi deskrittivi; 

(ii) l-ispeëifikazzjonijiet ma jxekklux is-suq jew jillimitaw il-possibilitajiet 

għall-implimentaturi biex jiŜviluppaw il-kompetizzjoni u l-innovazzjoni 

bbaŜati fuqhom;  

(iii) l-ispeëifikazzjonijiet huma bbaŜati fuq Ŝviluppi xjentifiëi u teknoloāiëi 

avvanzati. 
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(f) kwalità:  

(i) il-kwalità u l-livell ta' dettall huma biŜŜejjed biex jippermettu l-iŜvilupp 

ta' varjetà ta' implimentazzjonijiet ta' prodotti u servizzi interoperabbli li 

qegħdin jikkompetu magħhom;  

(ii) l-interfaëji standardizzati mhumiex moħbija jew ikkontrollati minn ħadd 

ħlief l-organizzazzjonijiet li adottae l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi. 
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ANNESS III 

ORGANIZZAZZJONIJIET EWROPEJ TAL-PARTIJIET INTERESSATI ELIĀIBBLI 
GĦALL-FINANZJAMENT TAL-UNJONI 

1. Organizzazzjoni Ewropea li tirrappreŜenta l-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju fl-

attivitajiet Ewropej ta' standardizzazzjoni li: 

(a)   hija mhux governattiva u ma jkolliex l-għan li tagħmel profitt;  

(b)   tkun tħaddan bħala l-objettivi u l-attivitajiet statutorji tagħha r-

rappreŜentanza tal-interessi tal-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju fil-proëess ta’ 

standardizzazzjoni fil-livell Ewropew, li tqajjem l-għarfien tagħhom dwar l-

istandardizzazzjoni u li timmotivahom biex jinvolvu ruħhom fil-proëess ta' 

standardizzazzjoni;  

(c)   tkun ingħatat mandat minn organizzazzjonjiet li ma jagħmlux profitt li 

jirrapreŜentaw lill-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju f’għall-inqas Ŝewā terzi tal-

Istati Membri, biex tirrappreŜenta l-interessi tal-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs 

medju fil-proëess ta' standardizzazzjoni fil-livell Ewropew. 
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2. Organizzazzjoni Ewropea li tirrappreŜenta l-konsumaturi fl-attivitajiet Ewropej ta' 
standardizzazzjoni li: 

(a)   mhijiex governattiva, ma jkolliex l-għan li tagħmel profitt, u hija 

indipendenti minn interessi industrijali, kummerëjali u ta' negozju jew minn 

kunflitti ta' interessi oħrajn; 

(b)   tkun tħaddan bħala l-objettivi u l-attivitajiet statutorji tagħha r-

rappreŜentanza tal-interessi tal-konsumaturi fil-proëess ta’ standardizzazzjoni 

fil-livell Ewropew; 

(c)   tkun ingħatat mandat minn organizzazzjonjiet nazzjonali tal-

konsumatur li ma jagħmlux profitt f’mill-inqas Ŝewā terzi tal-Istati Membri, 

biex tirrappreŜenta l-interessi tal-konsumaturi fil-proëess ta' standardizzazzjoni 

fil-livell Ewropew. 

3. Organizzazzjoni Ewropea li tirrappreŜenta l-interessi ambjentali fl-attivitajiet 

Ewropej ta' standardizzazzjoni li: 

(a) mhijiex governattiva, ma jkolliex l-għan li tagħmel profitt, u hija indipendenti 

minn interessi industrijali, kummerëjali u ta' negozju jew minn kunflitti ta' 

interessi oħrajn,  
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(b) tkun tħaddan bħala l-objettivi u l-attivitajiet statutorji tagħha r-rappreŜentanza 

tal-interessi ambjentali fil-proëess ta’ standardizzazzjoni fil-livell Ewropew;  

(c) tkun ingħatat mandat minn organizzazzjonjiet ambjentali nazzjonali li ma 

jagħmlux profitt f’mill-inqas Ŝewā terzi tal-Istati Membri, biex tirrappreŜenta l-

interessi ambjentali fil-proëess ta' standardizzazzjoni fil-livell Ewropew. 

4. Organizzazzjoni Ewropea li tirrappreŜenta l-interessi soëjali fl-attivitajiet Ewropej ta' 

standardizzazzjoni li: 

(a) mhijiex governattiva, ma jkolliex l-għan li tagħmel profitt, u hija indipendenti 

minn interessi industrijali, kummerëjali u ta' negozju jew minn kunflitti ta' 

interessi oħrajn; 

(b) tkun tħaddan bħala l-objettivi u l-attivitajiet statutorji tagħha r-rappreŜentanza 

tal-interessi soëjali fil-proëess ta’ standardizzazzjoni fil-livell Ewropew;  

(c) tkun ingħatat mandat minn organizzazzjonjiet soëjali nazzjonali li ma jagħmlux 

profitt f’mill-inqas Ŝewā terzi tal-Istati Membri, biex tirrappreŜenta l-interessi 

soëjali fil-proëess ta' standardizzazzjoni fil-livell Ewropew. 
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ANNESS IV 
TABELLA TA' KORRELAZZJONI 

Direttiva 98/34/KE Dan ir-Regolament 
Artikolu 1, l-ewwel paragrafu, il-punt (6) Artikolu 2(1) 
Artikolu 1, l-ewwel paragrafu, il-punt (7) -- 
Artikolu 1, l-ewwel paragrafu, il-punt (8) Artikolu 2(3) 
Artikolu 1, l-ewwel paragrafu, il-punt (9) Artikolu 2(7) 
Artikolu 1, l-ewwel paragrafu, il-punt (10) Artikolu 2(9) 

Artikolu 2(1) Artikolu 3(1) 
Artikolu 2(2) Artikolu 3(2) 
Artikolu 2(3) Artikolu 3(3) u (4) 
Artikolu 2(4) Artikolu 21 
Artikolu 2(5) Artikolu 16(a) 
Artikolu 3 Artikolu 4(1) 
Artikolu 4(1) Artikolu 3(3) u (5) u Artikolu 4(3) 
Artikolu 4(2) -- 

Artikolu 6(3), l-ewwel inëiŜ -- 
Artikolu 6(4)(a) Artikolu 16(a) 
Artikolu 6(4)(b) -- 
Artikolu 6(4)(e) Artikolu 7(1a) 

Annex I Annex I 
Annex II Artikolu 21 



 

AM\912027MT.doc 99/99 PE493.558v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 
DeëiŜjoni  

Nru 1673/2006 
Dan ir-Regolament 

Artikolu 1 Artikolu 1 
Artikoli 2 u 3 Artikolu 11 
Artikolu 4 -- 
Artikolu 5 Artikolu 13 
Artikolu 6(1) Artikolu 14 
Artikolu 6(2) Artikolu 19(3) 
Artikolu 7 Artikolu 15 

 
DeëiŜjoni 87/95/KEE Dan ir-Regolament 

Artikolu 1 Artikolu 2 
Artikolu 2 Artikolu 3  
Artikolu 3 Artikolu 9 
Artikolu 4  Artikolu 6 
Artikolu 5 Artikolu 10 
Artikolu 6 -- 
Artikolu 7  -- 
Artikolu 8 Artikolu 19(3) 
Artikolu 9 -- 

 

 

 

Or. en 

 


