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I
(Atti leġiżlattivi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT (UE) Nru 1024/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-25 ta' Ottubru 2012
dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern u li
jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE (“ir-Regolament tal-IMI”)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

jiġġestixxu l-iskambju ta’ informazzjoni, inkluż id-data
personali, fuq il-bażi ta’ proċeduri sempliċi u unifikati u
biex jegħlbu l-ostakoli tal-lingwa fuq il-bażi ta’ flussi ta’
xogħol pre-definiti u tradotti minn qabel. Fejn
disponibbli, il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-utenti
tal-IMI bi kwalunkwe funzjonalità ta' traduzzjoni addizz
jonali eżistenti li tissodisfa l-ħtiġijiet tagħhom, hija
kompatibbli mar-rekwiżiti ta' sigurtà u ta' kunfidenzjalità
għall-iskambju ta' informazzjoni fl-IMI u tista' tiġi offruta
bi spiża raġonevoli.

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 mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara t-trasmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti
nazzjonali,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),
Filwaqt li aġixxew skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

(3)

Sabiex jiġu megħluba l-ostakoli tal-lingwa, l-IMI għandha
fil-prinċipju tkun disponibbli fil-lingwi kollha uffiċjali talUnjoni.

(4)

L-għan tal-IMI għandu jkun li ttejjeb il-funzjonament tassuq intern billi tipprovdi strument effettiv u faċli biex
jintuża mill-utent għall-implimentazzjoni ta’ kooperazz
joni amministrattiva bejn l-Istati Membri u bejn l-Istati
Membri u l-Kummissjoni, u b’hekk tiffaċilita l-applikazz
joni tal-atti tal-Unjoni elenkati fl-Anness għal dan irRegolament.

(5)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-21 ta' Frar 2011
bl-isem “Governanza aħjar tas-Suq Uniku permezz ta’
kooperazzjoni amministrattiva ikbar: Strateġija għallespansjoni u l-iżvilupp tas-Sistema ta’ Informazzjoni
tas-Suq Intern (‘IMI’)” tistabbilixxi pjanijiet għall-espan
sjoni possibbli tal-IMI lejn atti oħra tal-Unjoni. Il-Komu
nikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' April 2011 “Att
dwar is-Suq Uniku: Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat ittkabbir u r-rinfurzart tal-fiduċja ‘Flimkien għal tkabbir
ġdid’” tisħaq fuq l-importanza tal-IMI għat-tisħiħ talkooperazzjoni fost l-atturi involuti, inkluż fuq livell
lokali, u b’hekk tikkontribwixxi għal governanza aħjar
tas-suq uniku. Għalhekk huwa neċessarju li jiġi stabbilit
qafas legali b’saħħtu għall-IMI kif ukoll sett ta’ regoli
komuni biex jiżguraw li l-IMI tiffunzjona b’mod effiċjenti.

(6)

Fejn l-applikazzjoni ta’ dispożizzjoni ta’ att tal-Unjoni
titlob li l-Istati Membri jiskambjaw id-data personali u
tipprovdi għall-għan ta' dan l-ipproċessar, tali dispożizz
joni għandha tiġi kkunsidrata bħala bażi legali adegwata

Billi:
(1)

(2)

L-applikazzjoni ta’ ċerti atti tal-Unjoni li jirregolaw ilmoviment liberu ta’ oġġetti, persuni, servizzi u kapital
fis-suq intern teħtieġ li l-Istati Membri jikkooperaw
b'mod aktar effettiv u jiskambjaw informazzjoni ma’
xulxin u mal-Kummissjoni. Minħabba li ħafna drabi lmezzi prattiċi għall-implimentazzjoni tal-iskambju ta’
tali informazzjoni mhumiex speċifikati f’dawk l-atti,
għandhom isiru arranġamenti prattiċi xierqa.
Is-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI”) hija
software aċċessibbli permezz tal-Internet, żviluppat millKummissjoni f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, sabiex
jassisti lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni prattika tarrekwiżiti relatati mal-iskambju ta’ informazzjoni stabbiliti
fl-atti tal-Unjoni. L-IMI tipprovdi mekkaniżmu ċentrali ta’
komunikazzjoni biex jiffaċilita l-iskambju transkonfinali
ta’ informazzjoni u assistenza reċiproka. B’mod partiko
lari, l-IMI tgħin lill-awtoritajiet kompetenti biex jidenti
fikaw il-kontroparti tagħhom fi Stat Membru ieħor, biex

(1) ĠU C 43, 15.2.2012, p. 14.
(2) Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Settembru 2012
(għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni talKunsill tal-4 ta' Ottubru 2012.
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għall-ipproċessar ta’ data personali, soġġetta għallkundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 8 u 52 tal-Karta tadDrittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. L-IMI
għandha titqies primarjament bħala strument użat
għall-iskambju ta’ informazzjoni, inkluż data personali,
liema skambju kieku jseħħ permezz ta’ mezzi oħra,
inkluż posta regolari, fax jew posta elettronika fuq ilbażi ta’ obbligu legali impost fuq l-awtoritajiet u l-korpi
tal-Istati Membri fl-atti tal-Unjoni. Id-data personali
skambjata permezz tal-IMI għandha tinġabar, tiġi ppro
ċessata u tintuża biss għal finijiet konformi ma' dawk li
għalihom hija kienet oriġinarjament inġabret u għandha
tkun, soġġetta għas-salvagwardji rilevanti kollha.
(7)

Fuq il-bażi tal-prinċipju ta’ privatezza permezz tad-disinn,
l-IMI ġiet żviluppata bir-rekwiżiti tal-leġislazzjoni dwar ilprotezzjoni tad-data f’moħħ id-disinjatur u ilha favur ilprotezzjoni tad-data sa mill-bidu tagħha, b’mod partiko
lari minħabba r-restrizzjonijiet imposti fuq l-aċċess għal
data personali skambjata fl-IMI. Għalhekk, l-IMI toffri
livell ferm għoli ta’ protezzjoni u sigurtà minn metodi
oħra ta’ skambju ta’ informazzjoni bħall-posta regolari,
telefon, fax jew posta elettronika.

(8)

Il-kooperazzjoni amministrattiva permezz ta’ mezzi elett
roniċi bejn l-Istati Membri u bejn l-Istati Membri u lKummissjoni għandha tkun konformi mar-regoli dwar
il-protezzjoni ta’ data personali stabbilti fid-Direttiva
95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’
Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi firrigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-movi
ment liberu ta’ dik id-data (1) u f’Regolament (KE) Nru
45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’
Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu firrigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjoni
jiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’
dik id-data (2). Id-definizzjonijiet użati fid-Direttiva
95/46/KE u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 għandhom
japplikaw ukoll għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

14.11.2012

Unjoni li għalihom għandha tintuża l-IMI, għandhom jiġu
elenkati fl-Anness għal dan ir-Regolament.
(11)

Fil-futur l-IMI tista' tiġi estiza għal oqsma ġodda, fejn
tista' tgħin tiżgura l-implimentazzjoni effettiva ta' att
tal-Unjoni f'mod kosteffiċjenti u faċli għall-utent, b'kont
meħud tal-fattibbiltà teknika u l-impatt globali fuq l-IMI.
Il-Kummissjoni għandha twettaq it-testijiet meħtieġa biex
tivverifika t-tħejjija teknika tal-IMI għal kwalunkwe
espansjoni prevista. Id-deċiżjonijiet biex l-IMI tiġi estiza
għal aktar atti tal-Unjoni għandhom jittieħdu permezz
tal-proċedura leġislattiva ordinarja.

(12)

Il-proġetti pilota huma strument utli biex jiġi vverifikat
jekk l-espansjoni tal-IMI hijiex ġustifikata u biex il-funzjo
nalità teknika u l-arranġamenti tekniċi jiġu adattati għarrekwiżiti tal-utenti tal-IMI qabel ma tittieħed deċiżjoni
dwar l-espansjoni tal-IMI. L-Istati Membri għandhom
jiġu involuti b'mod sħiħ fid-deċiżjoni dwar liema atti
tal-Unjoni għandhom jiġu soġġetti għal proġett pilota u
dwar il-modalitajiet ta' dak il-proġett pilota, sabiex
jiżguraw li l-proġett pilota jirrifletti l-ħtiġijiet tal-utenti
tal-IMI u li d-dispożizzjonijiet dwar l-ipproċessar taddata personali jkunu sodisfatti b'mod sħiħ. Tali modali
tajiet għandhom jiġu definiti separatament għal kull
proġett pilota.

(13)

Ma hemm xejn f’dan ir-Regolament li għandu jipprekludi
lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni milli jiddeċiedu li
jużaw l-IMI għall-iskambju ta’ informazzjoni li ma
jinvolvix l-ipproċessar ta’ data personali.

(14)

Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi r-regoli għall-użu
tal-IMI għall-finijiet ta’ kooperazzjoni amministrattiva, li
jistgħu jkopru inter alia l-iskambju wieħed għal wieħed
ta’ informazzjoni, proċeduri ta’ notifika, mekkaniżmi ta’
twissija, arranġamenti ta’ assistenza reċiproka u s-soluzz
joni ta’ problemi.

(9)

Il-Kummissjoni tforni u tiġġestixxi s-software u l-infras
truttura tal-IT għall-IMI, tiżgura s-sigurtà tal-IMI, tiġġes
tixxi n-network tal-koordinaturi nazzjonali tal-IMI u hi
involuta fit-taħriġ tal-utenti tal-IMI u l-assistenza teknika
għalihom. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandu
jkollha aċċess għal tali data personali li tkun strettament
meħtieġa biex twettaq il-kompiti tagħha skont ir-respon
sabbiltajiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, bħar-reġistrazz
joni tal-koordinaturi nazzjonali tal-IMI. Il-Kummissjoni
għandu jkollha wkoll aċċess għal data personali meta
tkun qed tikseb, fuq talba ta' attur ieħor tal-IMI, tali
data li tkun ġiet imblukkata fl-IMI u li talab aċċess
għaliha s-suġġett tad-data. Il-Kummissjoni m'għandhiex
ikollha aċċess għal data personali skambjata bħala parti
minn kooperazzjoni amministrattiva fl-IMI, dment li att
tal-Unjoni ma jipprevedix rwol għall-Kummissjoni f'tali
kooperazzjoni.

(15)

Id-dritt tal-Istati Membri li jiddeċiedu liema awtoritajiet
nazzjonali jwettqu l-obbligi li jirriżultaw minn dan irRegolament għandu jibqa' mhux affettwat b'dan ir-Rego
lament. L-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi
jaddattaw il-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet fir-rigward
tal-IMI għall-istrutturi amministrattivi interni tagħhom,
kif ukoll li jimplimentaw il-ħtiġijiet ta' fluss tax-xogħol
tal-IMI speċifiku. L-Istati Membri għandhom ikunu
jistgħu jaħtru koordinaturi addizzjonali tal-IMI biex
iwettqu l-kompiti tal-koordinaturi nazzjonali tal/IMI,
waħdu jew flimkien ma’ oħrajn, għal qasam partikolari
tas-suq intern, diviżjoni tal-amministrazzjoni, reġjun
ġeografiku, jew skont kriterju ieħor. L-Istati Membri
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bil-koordinaturi
tal-IMI li jkunu ħatru, iżda m'għandhomx ikunu obbligati
jindikaw koordinaturi tal-IMI addizzjonali fl-IMI, fejn dan
mhux meħtieġ għall-funzjonament tajjeb tagħha.

(10)

Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, b’mod partikolari
għas-suġġetti tad-data, id-dispożizzjonijiet tal-atti tal-

(16)

Sabiex tintlaħaq il-kooperazzjoni amministrattiva effiċ
jenti permezz tal-IMI, l-Istati Membri u l-Kummissjoni
għandhom jiżguraw li l-atturi tal-IMI tagħhom għan
dhom ir-riżorsi adegwati sabiex iwettqu l-obbligi
tagħhom skont dan ir-Regolament.

(1) ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
(2) ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.
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(19)

(20)

(21)
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Filwaqt li l-IMI hija essenzjalment strument ta’ komuni
kazzjoni għall-kooperazzjoni amministrattiva bejn lawtoritajiet kompetenti, li mhijiex miftuħa għall-pubbliku
ġenerali, jista’ jkun hemm il-bżonn li jiġu żviluppati
mezzi tekniċi li jippermettu lil atturi esterni bħaċ-ċitta
dini, intrapriżi u organizzazzjonijiet sabiex jinteraġixxu
mal-awtoritajiet kompetenti sabiex jipprovdu informazz
joni jew jiksbu data, jew biex jeżerċitaw id-drittijiet
tagħhom bħala suġġetti tad-data. Mezzi tekniċi bħal
dawn għandhom jinkludu salvagwardji xierqa għallprotezzjoni tad-data. Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta'
sigurtà, kwalunkwe interfaċċja pubblika għandha tkun
teknikament żviluppata b'mod separat mill-IMI li għaliha
l-utenti tal-IMI biss għandu jkollhom aċċess.
L-użu tal-IMI għall-appoġġ tekniku tan-network SOLVIT
għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-karattru infor
mali tal-proċedura SOLVIT li hija bbażata fuq impenn
volontarju tal-Istati Membri, f'konformità mar-rakkoman
dazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Diċembru 2001 dwar
il-prinċipji għall-użu tas-"SOLVIT" — in-Network għasSoluzzjoni ta’ Problemi fis-Suq Intern (1) ('ir-Rakkoman
dazzjoni SOLVIT'). Sabiex jitkompla l-funzjonament tannetwork SOLVIT abbażi ta' arranġamenti ta' ħidma eżis
tenti, wieħed jew aktar mill-kompiti tal-koordinatur nazz
jonali tal-IMI jistgħu jiġu assenjati liċ-ċentri SOLVIT flambitu tal-ħidma tagħhom, sabiex ikunu jistgħu jiffun
zjonaw indipendentement mill-koordinatur nazzjonali
tal-IMI. L-ipproċessar tad-data personali u tal-informazz
joni kunfidenzjali bħala parti mill-proċeduri SOLVIT
għandu jibbenefika mill-garanziji kollha li jinsabu f'dan
ir-Regolament, mingħajr preġudizzju għall-karattru mhux
vinkolanti tar-rakkomandazzjoni SOLVIT.
Filwaqt li l-IMI tinkludi interface ibbażata fuq l-internet
għall-utenti tagħha, f'ċerti każijiet u fuq talba tal-Istat
Membru kkonċernat, jista' jkun adatt li jitqiesu soluzz
jonijiet tekniċi għat-trasferiment dirett ta' data minn
sistemi nazzjonali għall-IMI, fejn tali sistemi nazzjonali
diġà jkunu żviluppaw, partikolarment għall-proċeduri ta'
notifika. L-implimentazzjoni ta' tali soluzzjonijiet tekniċi
għandha tiddependi mill-eżitu ta' valutazzjoni tal-fattib
biltà, l-ispejjeż u l-benefiċċji mistennijin tagħhom. Dawk
is-soluzzjonijiet m'għandhomx jaffettwaw l-istrutturi eżis
tenti u l-ordni nazzjonali tal-kompetenzi.
Fejn l-Istati Membri jkunu ssodisfaw l-obbligu li jinnoti
fikaw skont l-Artikolu 15(7) tad-Direttiva 2006/123/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru
2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (2) bl-użu tal-proċe
dura skont id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċe
dura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards
u tar-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tasSoċjetà tal-Informatika (3), huma m'għandhomx jintalbu
wkoll jagħmlu l-istess notifika permezz tal-IMI.
L-iskambju ta’ informazzjoni permezz tal-IMI jirriżulta
mill-obbligu legali fuq l-awtoritajiet tal-Istati Membri li

(1) ĠU L 331, 15.12.2001, p. 79.
(2) ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.
(3) ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.
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jipprovdu assistenza reċiproka. Biex jiġi żgurat li s-suq
intern jiffunzjona sew, l-informazzjoni li tkun waslet
minn awtorità kompetenti permezz tal-IMI minn Stat
Membru ieħor ma għandhiex tiċċaħħad mill-valur tagħha
bħala evidenza fi proċeduri amministrattivi sempliċiment
għaliex oriġinat fi Stat Membru ieħor jew għaliex tkun
waslet b’mezzi elettroniċi, u għandha tiġi ttrattata minn
dik l-awtorità kompetenti bl-istess mod bħal dokumenti
simili li joriġinaw fl-Istat Membru tagħha.

(22)

Sabiex jiġi ggarantit livell għoli ta’ protezzjoni tad-data,
għandhom jiġu stabbiliti l-perijodi massimi għaż-żamma
ta’ data personali fl-IMI. Madankollu, dawk il-perijodi
għandhom ikunu bilanċjati tajjeb filwaqt li titqies il-ħtieġa
li l-IMI tiffunzjona tajjeb, kif ukoll id-drittijiet tas-suġġetti
tad-data sabiex jeżerċitaw bis-sħiħ id-drittijiet tagħhom,
pereżempju billi jiksbu evidenza li seħħ skambju ta’
informazzjoni sabiex ikunu jistgħu jappellaw kontra
deċiżjoni. B'mod partikolari, il-perijodi taż-żamma
m'għandhomx imorru lil hinn minn dak li hu meħtieġ
biex jintlaħqu l-objettivi ta' dan ir-Regolament.

(23)

Għandu jkun possibbli li l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt talutenti tal-IMI jiġu pproċessati għal raġunijiet kompatibbli
mal-objettivi ta’ dan ir-Regolament, inkluż il-monitoraġġ
tal-użu tas-sistema mill-koordinaturi tal-IMI u l-Kummiss
joni, komunikazzjoni, taħriġ u inizjattivi ta’ sensibiliz
zazzjoni, u l-ġbir ta’ informazzjoni dwar kooperazzjoni
amministrattiva jew assistenza reċiproka fis-suq intern.

(24)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu
jissorvelja u jiżgura l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament,
inter alia billi jinżammu kuntatti mal-awtoritajiet nazz
jonali tal-protezzjoni tad-data, inkluż id-dispożizzjonijiet
rilevanti dwar is-sigurtà tad-data.

(25)

Sabiex jiżguraw il-monitoraġġ effettiv ta', u r-rapportar
dwar, il-funzjonament tal-IMI u l-applikazzjoni ta' dan
ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jagħmlu
disponibbli l-informazzjoni rilevanti lill-Kummissjoni.

(26)

Is-suġġetti tad-data għandhom jiġu infurmati blipproċessar tad-data personali tagħhom fl-IMI u bil-fatt
li huma għandhom id-dritt ta’ aċċess għad-data relatata
magħhom u d-dritt li d-data mhux eżatta tiġi kkoreġuta u
d-data pproċessata b’mod illegali titħassar, skont dan irRegolament u l-leġislazzjoni nazzjonali li timplimenta dDirettiva 95/46/KE.

(27)

Sabiex ikun possibbli għall-awtoritajiet kompetenti talIstati Membri li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet legali
għall-kooperazzjoni amministrattiva u jiskambjaw l-infor
mazzjoni b'mod effiċjenti permezz tal-IMI, jista' jkun
meħtieġ li jsiru arranġamenti prattiċi għal dan l-iskambju.
Dawk l-arranġamenti għandhom jiġu adottati millKummissjoni fil-forma ta' att ta' implimentazzjoni separat
għal kull att tal-Unjoni elenkat fl-Anness jew għal kull tip
ta' proċedura ta' kooperazzjoni amministrattiva u
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fuq data statistika mis-sistema tal-IMI u kwalunkwe data
rilevanti oħra. Il-prestazzjoni tal-Istati Membri għandha
tiġi evalwata, inter alia, abbażi tal-medja tad-dewmien
qabel ma tingħata tweġiba bl-għan li jiġu zgurati tweġi
biet rapidi ta' kwalità tajba.

għandhom ikopru l-funzjonalità teknika essenzjali u larranġamenti proċedurali meħtieġa biex jiġu implimentati
l-proċeduri amministrattivi ta’ kooperazzjoni rilevanti
permezz tal-IMI. Il-Kummissjoni għandha tiżgura lmanteniment u l-iżvilupp tas-software u l-infrastruttura
tal-IT għall-IMI.
(28)

Sabiex tiġi żgurata trasparenza suffiċjenti għas-suġġetti
tad-data, il-flussi tax-xogħol predefiniti, settijiet ta'
mistoqsijiet u tweġibiet, formoli u arranġamenti oħra
relatati ma’ proċeduri ta’ kooperazzjoni amministrattiva
fl-IMI għandhom isiru pubbliċi.

(29)

Meta l-Istati Membri, f’konformità mal-Artikolu 13 tadDirettiva 95/46/KE, japplikaw xi limitazzjonijiet fuq jew
eċċezzjonijiet għad-drittijiet tas-suġġetti tad-data, l-infor
mazzjoni dwar limitazzjonijiet jew eċċezzjonijiet bħal
dawn għandha ssir pubblika biex tiġi żgurata trasparenza
sħiħa għas-suġġetti tad-data. Dawn l-eċċezzjonijiet jew
limitazzjonijiet għandhom ikunu neċessarji u proporzjo
nati għall-għan maħsub u soġġetti għal salvagwardji
xierqa.

(30)

(31)

(32)

(33)

Fejn jiġu konklużi ftehimiet internazzjonali bejn l-Unjoni
u pajjiżi terzi li jkopru wkoll l-applikazzjoni taddispożizzjonijiet tal-atti tal-Unjoni elenkati fl-Anness
għal dan ir-Regolament, għandu jkun possibbli li jiġu
inklużi l-kontropartijiet tal-atturi tal-IMI f'tali pajjiżi
terzi fil-proċeduri ta' kooperazzjoni amministrattiva
appoġġati mill-IMI, dment li jkun ġie stabbilit li l-pajjiż
terz konċernat joffri livell adegwat ta' protezzjoni taddata personali f'konformità mad-Direttiva 95/46/KE.
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE tat-12 ta’
Diċembru 2007 dwar l-implimentazzjoni tas-Sistema ta’
Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) fir-rigward tal-protezz
joni ta’ data personali (1) għandha tiġi revokata. Id-Deċiż
joni tal-Kummissjoni 2009/739/KE tat-2 ta’ Ottubru
2009 li tistipula l-arranġamenti prattiċi għall-iskambju
ta' informazzjoni b'mezzi elettroniċi bejn l-Istati Membri
taħt il-Kapitolu VI tad-Direttiva 2006/123/KE tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi fis-suq
intern (2) għandha tkompli tapplika għal kwistjonijiet
relatati mal-iskambju ta’ informazzjoni skont id-Direttiva
2006/123/KE.
Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-impli
mentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu kkon
feriti setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawn
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati b’konformità marRegolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll millIstati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat
ta’ implimentazzjoni (3)
Il-prestazzjoni tal-Istati Membri rigward l-applikazzjoni
effettiva ta' dan ir-Regolament għandha tiġi ssorveljata
fir-rapport annwali dwar il-funzjonament tal-IMI ibbażat

(1) ĠU L 13, 16.1.2008, p. 18.
(2) ĠU L 263, 7.10.2009, p. 32.
(3) ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

14.11.2012

(34)

Ladarba l-objettiv ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu
stabbiliti r-regoli għall-użu tal-IMI fir-rigward talkooperazzjoni amministrattiva, ma jistax jinkiseb suffiċ
jentement mill-Istati Membri u jista' għalhekk, minħabba
l-iskala u l-effetti tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni,
l-Unjoni tista' tadotta miżuri konformement mal-prin
ċipju ta' sussidjarjetà li jinsabu fl-Artikolu 5 tat-Trattat
dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju talproporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Rego
lament ma jmurx lil hinn minn dak neċessarju sabiex
jintlaħaq dak l-objettiv.

(35)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie
kkonsultat skont l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE)
Nru 45/2001 u ta opinjoni fit-22 ta' Novembru 2011 (4),

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:
KAPITOLU I
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1
Suġġett
Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli għall-użu ta’ Sistema ta’
Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI”) għal kooperazzjoni ammi
nistrattiva, inkluż l-ipproċessar ta’ data personali, fost l-awtori
tajiet kompetenti tal-Istati Membri u bejn l-awtoritajiet kompe
tenti tal-Istati Membri u l-Kummissjoni.
Artikolu 2
L-Istabbiliment tal-IMI
L-IMI hija b'dan stabbilita formalment.
Artikolu 3
Ambitu
1.
L-IMI għandha tintuża għall-kooperazzjoni amministrat
tiva bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u bejn lawtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Kummissjoni li
huwa neċessarju għall-implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni filqasam tas-Suq Intern skont it-tifsira tal-Artikolu 26(2) tatTrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFEU), li
jipprovdi għal kooperazzjoni amministrattiva, inkluż l-iskambju
ta’ data personali, bejn l-Istati Membri jew bejn l-Istati Membri u
l-Kummissjoni. Dawk l-atti tal-Unjoni huma elenkati fl-Anness.
2.
L-ebda ħaġa f'dan ir-Regolament m'għandu jkollha l-effett
li twassal sabiex id-dispożizzjonijiet tal-atti tal-Unjoni li m'għan
dhomx saħħa vinkolanti jsiru mandatorji.
(4) ĠU C 48, 18.2.2012, p. 2.
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Artikolu 4
L-espansjoni tal-IMI
1.
Il-Kummissjoni tista' twettaq proġetti pilota sabiex tivva
luta jekk l-IMI tkunx strument effettiv fl-implimentazzjoni ta'
dispożizzjonijiet għall-kooperazzjoni amministrattiva fir-rigward
ta' atti tal-Unjoni li mhumiex elenkati fl-Anness. Il-Kummissjoni
għandha tadotta att ta' implimentazzjoni biex tiddetermina
liema dispożizzjonijiet tal-Unjoni għandhom jiġu soġġetti għal
proġett pilota u li tistabbilixxi l-modalitajiet ta' kull proġett,
b'mod partikolari l-funzjonalità teknika bażika u l-arranġamenti
proċedurali meħtieġa biex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet
ta' kooperazzjoni amministrattiva. Dak l-att ta' implimentazz
joni għandu jiġi adottat f'konformità mal-proċedura ta' eżami
nazzjoni msemmija fl-Artikolu 24(3).
2.
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta evalwazzjoni tal-eżitu
tal-proġett pilota, inklużi kwistjonijiet ta' protezzjoni tad-data u
funzjonalitajiet ta' traduzzjoni effettivi, lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill. Fejn adatt, dik l-evalwazzjoni tista' tiġi akkumpanjata
minn proposta leġislattiva biex jiġi emendat l-Anness biex
jespandi l-użu tal-IMI għad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-atti
tal-Unjoni.
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(g) “atturi tal-IMI” tfisser l-awtoritajiet kompetenti, il-koordina
turi tal-IMI u l-Kummissjoni;
(h) “utent tal-IMI” tfisser persuna fiżika li taħdem taħt l-awtorità
ta' attur tal-IMI u rreġistrata fl-IMI f’isem dak l-attur tal-IMI;
(i) “atturi esterni” tfisser persuni fiżiċi jew legali minbarra lutenti tal-IMI li jistgħu jinteraġixxu mal-IMI biss permezz
ta’ mezzi tekniċi separati u skont fluss tax-xogħol speċifiku
predefinit previst għal dak il-għan;
(j) “imblukkar” tfisser l-applikazzjoni ta’ mezzi tekniċi li
permezz tagħhom id-data personali ssir inaċċessibbli għallutenti tal-IMI permezz tal-interfaċċja normali tal-IMI;
(k) “għeluq formali” tfisser l-applikazzjoni tal-faċilità teknika
prevista mill-IMI sabiex tingħalaq proċedura ta' kooperazz
joni amministrattiva.
KAPITOLU II
FUNZJONIJIET U RESPONSABBILTAJIET FIR-RIGWARD TALIMI

Artikolu 6

Artikolu 5

Il-Koordinaturi tal-IMI

Definizzjonijiet

1.
Kull Stat Membru għandu jaħtar koordinatur nazzjonali
wieħed tal-IMI li r-responsabbiltajiet tiegħu għandhom jinkludu:

Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet stabbi
liti fid-Direttiva 95/46/KE u r-Regolament (KE) Nru 45/2001
għandhom japplikaw.
Barra minn hekk, id-definizzjonijiet li ġejjin sejrin japplikaw
ukoll:
(a) “IMI” tfisser l-istrument elettroniku pprovdut mill-Kummiss
joni biex jiffaċilita l-kooperazzjoni amministrattiva bejn lawtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u bejn l-awtorita
jiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Kummissjoni;
(b) “kooperazzjoni amministrattiva” tfisser li l-awtoritajiet
kompetenti tal-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti
tal-Istati Membri u l-Kummissjoni jaħdmu f’kollaborazzjoni,
billi jiskambjaw u jipproċessaw informazzjoni, inkluż
permezz ta’ notifiki u allerti, jew billi jipprovdu assistenza
reċiproka, inkluż biex jiġu riżolti problemi, għall-fini ta'
applikazzjoni aqwa tal-liġi tal-Unjoni;
(c) ”qasam tas-suq intern” tfisser qasam leġislattiv jew funzjonali
tas-suq, fis-sens tal-Artikolu 26(2) TFUE, li fih l-IMI tintuża
f'konformità mal-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament;
(d) “proċedura ta’ kooperazzjoni amministrattiva” tfisser fluss
tax-xogħol predefinit previst fl-IMI li jippermetti lill-atturi
tal-IMI sabiex jikkomunikaw u jinteraġġixxu ma’ xulxin
b’mod strutturat;
(e) “koordinatur tal-IMI” tfisser korp maħtur minn Stat Membru
biex iwettaq kompiti ta’ appoġġ meħtieġa għall-funzjona
ment effiċjenti tal-IMI f’konformità ma’ dan ir-Regolament;
(f) ”awtorità kompetenti” tfisser kull korp stabbilit jew fuq livell
nazzjonali, reġjonali jew lokali u li jkun irreġistrat fl-IMI li
għandu responsabbiltajiet speċifiċi relatati mal-applikazzjoni
ta’ drittijiet nazzjonali jew atti tal-Unjoni elenkati fl-Anness
f’qasam wieħed jew aktar tas-suq intern;

(a) li jirreġistra jew li jivvalida r-reġistrazzjoni tal-Koordinaturi
tal-IMI u tal-awtoritajiet kompetenti;
(b) li jaġixxi bħala l-punt ewlieni ta’ kuntatt għall-atturi tal-IMI
tal-Istati Membri għal kwistjonijiet relatati mal-IMI inkluż, lgħoti ta' informazzjoni dwar aspetti relatati mal-protezzjoni
ta’ data personali skont dan ir-Regolament;
(c) li jaġixxi bħala interlokutur tal-Kummissjoni dwar kwistjo
nijiet relatati mal-IMI inkluż l-għoti ta' informazzjoni
rigward aspetti relatati mal-protezzjoni tad-data personali
skont dan ir-Regolament;
(d) li jipprovdi għarfien, taħriġ u appoġġ, inkluż assistenza
teknika bażika, lill-atturi tal-IMI tal-Istati Membri;
(e) li jiżgura l-funzjonament effiċjenti tal-IMI sakemm din tkun
taħt il-kontroll tagħhom, inkluż l-għoti ta' tweġibiet f’waq
thom u adegwati mill-atturi tal-IMI tal-Istati Membri għal
talbiet għal kooperazzjoni amministrattiva.
2.
Kull Stat Membru jista’ jaħtar, barra minn dan, koordi
natur wieħed jew aktar tal-IMIs sabiex iwettaq jew iwettqu
kwalunkwe kompitu elenkat fil-paragrafu 1, skont l-istruttura
amministrattiva interna tiegħu.
3.
L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bilkoordinaturi tal-IMI maħturin f'konformità mal-paragrafi 1 u
2 u bil-kompiti li għalihom huma responsabbli. Il-Kummissjoni
għandha taqsam dik l-informazzjoni mal-Istati Membri l-oħrajn.
4.
Il-koordinaturi kollha tal-IMI jistgħu jaġixxu bħala awtori
tajiet kompetenti. F’każijiet bħal dawn, koordinatur tal-IMI
għandu jkollu l-istess drittijiet ta’ aċċess bħal awtorità kompe
tenti. Kull koordinatur tal-IMI għandu jkun kontrollur firrigward tal-attivitajiet tiegħu tal-ipproċessar ta’ data bħala attur
tal-IMI.
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Artikolu 7
Awtoritajiet kompetenti
1.
Meta jikkooperaw permezz tal-IMI, l-awtoritajiet kompe
tenti, filwaqt li jaġixxu permezz tal-utenti tal-IMI f'konformità
mal-proċeduri ta’ kooperazzjoni amministrattiva, għandhom
jiżguraw li, f'konformità mal-att applikabbli tal-Unjoni, tingħata
tweġiba adegwata fl-iqsar perijodu ta' żmien possibbli u fi
kwalunkwe każ fid-data ta’ skadenza stabbilita minn dak l-att.
2.
Awtorità kompetenti tistà tinvoka bħala evidenza kull
informazzjoni, dokument, sejba, stqarrija jew kopja ċċertifikata
bħala vera li tkun irċeviet b'mod elettroniku permezz tal-IMI,
fuq l-istess bażi bħal dik ta’ informazzjoni simili li nkisbet millpajjiż tagħha stess, għal finijiet kompatibbli mal-iskopijiet li
għalihom id-data kienet oriġinarjament inġabret.
3.
Kull awtorità kompetenti għandha tkun kontrollur firrigward tal-attivitajiet tal-ipproċessar ta’ data tagħha stess
imwettaq minn utent tal-IMI taħt l-awtorità tagħha u għandha
tiżgura li s-suġġetti tad-data jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet
tagħhom f'konformità mal-Kapitoli III u IV, fejn meħtieġ, f'koo
perazzjoni mal-Kummissjoni.
Artikolu 8
Il-Kummissjoni
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għat-twettiq
tal-kompiti li ġejjin:
(a) tiżgura s-sigurtà, id-disponibbiltà, il-manteniment u l-iżvi
lupp tas-software u l-infrastruttura tal-IT għall-IMI ;
(b) tipprovdi sistema multilingwi, inklużi funzjonalitajiet ta'
traduzzjoni eżistenti, taħriġ fil-kooperazzjoni mal-Istati
Membri, u uffiċċju ta’ informazzjoni (helpdesk) biex tassisti
lill-Istati Membri fl-użu tal-IMI;
(c) tirreġistra l-koordinaturi nazzjonali tal-IMI u tagħtihom
aċċess għall-IMI;
(d) twettaq operazzjonijiet ta' pproċessar fuq dejta personali flIMI, fejn previst f'dan ir-Regolament, f'konformità mal-fini
jiet iddeterminati mill-atti tal-Unjoni applikabbli elenkati flAnness;
(e) tissorvelja l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u tirrap
porta lura lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lillKontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data skont l-Arti
kolu 25.
2.
Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti elenkati fl-ewwel para
grafu u biex tipproduċi rapporti ta' statistika, il-Kummissjoni
għandu jkollha aċċess għall-informazzjoni neċessarja relatata
mal-operazzjonijiet tal-ipproċessar imwettqa fl-IMI.
3.
Il-Kummissjoni m'għandhiex tipparteċipa fil-proċeduri ta’
kooperazzjoni amministrattiva li jinvolvu l-ipproċessar ta’ data
personali ħlief fejn meħtieġ minn att tal-Unjoni elenkat flAnness.
Artikolu 9
Id-drittijiet ta’ aċċess tal-atturi u l-utenti tal-IMI
1.

Utenti tal-IMI biss għandu jkollhom aċċess għall-IMI.
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2.
L-Istati Membri għandhom jinnominaw il-koordinaturi talIMI u l-awtoritajiet kompetenti u l-oqsma tas-suq intern li fihom
huma għandhom kompetenza. Il-Kummissjoni jista' jkollha rwol
konsultattiv f'dak il-proċess.
3.
Kull attur tal-IMI għandu jagħti u jirrevoka, kif meħtieġ,
id-drittijiet xierqa ta’ aċċess lill-utenti tiegħu tal-IMI fil-qasam
tas-suq intern li għalih huwa jkun kompetenti.
4.
Għandhom jiġu implimentati mezzi adatti mill-Kummiss
joni u l-Istati Membri biex jiġi żgurat li l-utenti tal-IMI jkunu
permessi jaċċessaw data personali pproċessata fl-IMI biss fuq ilbażi tal-ħtieġa tal-għarfien u fil-qasam jew l-oqsma tas-suq
intern li għalihom ingħataw id-drittijiet ta’ aċċess skont il-para
grafu 3.
5.
L-użu ta’ data personali pproċessata fl-IMI għal raġuni
speċifika b’mod li huwa inkompatibbli ma’ dik tar-raġuni oriġi
nali għandu jiġi pprojbit, sakemm dan ma jkunx espliċitament
previst mil-liġi nazzjonali f'konformità mal-liġi tal-Unjoni.
6.
Fil-każ ta’ proċedura ta’ kooperazzjoni amministrattiva li
tinvolvi l-ipproċessar ta’ data personali, l-atturi tal-IMI biss li
jkunu qegħdin jipparteċipaw f’dik il-proċedura għandu jkollhom
aċċess għal data personali bħal din.
Artikolu 10
Kunfidenzjalità
1.
Kull Stat Membru għandu japplika r-regoli tiegħu dwar issigriet professjonali jew dmirijiet ekwivalenti oħra ta’ kunfiden
zjalità lill-atturi tal-IMI u lill-utenti tal-IMI tiegħu, skont il-leġis
lazzjoni nazzjonali jew tal-Unjoni.
2.
L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li t-talbiet minn atturi
oħrajn tal-IMI għal trattament kunfidenzjali ta’ informazzjoni
skambjata permezz tal-IMI jiġu rispettati mill-utenti kollha talIMI li jaħdmu taħt l-awtorità tagħhom.
Artikolu 11
Proċeduri ta’ kooperazzjoni amministrattiva
L-IMI għandha tkun ibbażata fuq proċeduri ta’ kooperazzjoni
amministrattiva li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tal-atti talUnjoni rilevanti elenkati fl-Anness. Fejn adatt, il-Kummissjoni
tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni għal att tal-Unjoni speċi
fiku elenkat fl-Anness jew għal tip ta' proċedura ta’ kooperazz
joni amministrattiva, li jistabbilixxu l-funzjonalità teknika essen
zjali u l-arranġamenti proċedurali meħtieġa biex jippermettu loperazzjoni tal-proċeduri rilevanti ta' kooperazzjoni amminis
trattiva, inkluż fejn applikabbli l-interazzjoni bejn atturi esterni
u l-IMI kif imsemmi fl-Artikoli 12. Dawk l-atti ta' implimentazz
joni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura konsul
tattiva msemmija fl-Artikolu 24(2).
Artikolu 12
Atturi esterni
Jistgħu jiġu pprovduti mezzi tekniċi biex jippermettu lill-atturi
esterni jinteraġixxu mal-IMI meta tali interazzjoni tkun:
(a) prevista minn att tal-Unjoni;
(b) prevista f'att ta' implimentazzjoni msemmi fl-Artikolu 11
sabiex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni amministrattiva bejn lawtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għall-applikazzjoni
tad-dispożizzjonijiet tal-atti tal-Unjoni elenkati fl-Anness;
jew
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(c) meħtieġa biex iresqu talbiet sabiex jeżerċitaw id-drittijiet
tagħhom bħala suġġetti tad-data skont l-Artikolu 19.
Kwalunkwe mezz tekniku bħal dan għandu jiġi sseparat mill-IMI
u m'għandux jippermetti lill-atturi esterni li jaċċessaw l-IMI.
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amministrattiva malajr kemm jista' jkun wara li l-iskambju ta'
informazzjoni jkun ġie kkompletat u biex l-atturi tal-IMI jiġu
permessi jinvolvu lill-koordinaturi tal-IMI responsabbli fi
kwalunkwe proċedura li tkun ilha inattiva mingħajr ġustifikazz
joni għal aktar minn xahrejn.

KAPITOLU III

Artikolu 15

L-IPPROĊESSAR TA' DATA PERSONALI U S-SIGURTÀ

Żamma ta’ data personali tal-utenti tal-IMI

Artikolu 13
Limitazzjoni tal-użu
L-atturi tal-IMI għandhom jiskambjaw u jipproċessaw data
personali biss għall-iskopijiet iddefiniti fid-dispożizzjonijiet rile
vanti tal-atti tal-Unjoni elenkati fl-Anness.
Id-data mibgħuta lill-IMI mis-suġġetti tad-data għandha tintuża
biss għall-finijiet li għalihom id-data ntbagħtet.
Artikolu 14

1.
B’deroga mill-Artikolu 14, il-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Arti
kolu għandhom japplikaw għaż-żamma ta’ data personali talutenti tal-IMI. Dik id-data personali għandha tinkludi l-isem sħiħ
u l-mezzi elettroniċi kollha u oħrajn ta’ kuntatt għall-finijiet ta’
dan ir-Regolament.

2.
Id-data personali relatata mal-utenti tal-IMI għandha
tinħażen fl-IMI sakemm jibqgħu jkunu utenti tal-IMI u tista’
tibqa’ tiġi pproċessata għal finijiet kompatibbli mal-objettivi ta’
dan ir-Regolament.

Żamma ta’ data personali
1.
Id-data personali pproċessata fl-IMI għandha tiġi mbluk
kata fl-IMI hekk kif ma tkunx aktar meħtieġa għall-fini li għaliha
kienet inġabret, skont l-ispeċifiċitajiet ta' kull tip ta' kooperazz
joni amministrattiva u, bħala regola ġenerali, mhux aktar tard
minn sitt xhur wara l-għeluq formali tal-proċedura ta’
kooperazzjoni amministrattiva.
Madankollu, jekk f'att tal-Unjoni applikabbli elenkat fl-Anness
huwa previst perijodu itwal, id-data personali pproċessata fl-IMI
tista' tinżamm għal massimu ta' 18-il xahar wara l-għeluq
formali ta' proċedura ta’ kooperazzjoni amministrattiva .
2.
Fejn repożitorju ta’ informazzjoni għal referenza fil-futur
mill-atturi tal-IMI ikun meħtieġ skont att tal-Unjoni vinkolanti
elenkat fl-Anness, id-data personali inkluża f’tali repożitorju
tista’ tiġi pproċessata sakemm dan ikun meħtieġ għal dan lgħan jew bil-kunsens tas-suġġett tad-data jew fejn dan ikun
previst f'dak l-att tal-Unjoni.
3.
Id-data personali mblukkata skont dan l-Artikolu għandha,
bl-eċċezzjoni tal-ħżin tagħha, tiġi pproċessata biss għall-fini ta’
prova ta’ skambju ta’ informazzjoni permezz tal-IMI bil-kunsens
tas-suġġett tad-data, sakemm ma jintalabx l-ipproċessar
minħabba raġunijiet imperattivi ta’ interess pubbliku.
4.
Id-data mblukkata għandha titħassar awtomatikament flIMI tliet snin wara l-għeluq formali tal-proċedura ta’ kooperazz
joni amministrattiva.
5.
Fuq talba espliċita ta' awtorità kompetenti f'każ speċifiku u
bil-kunsens tas-suġġett tad-data, id-data personali tista' titħassar
qabel l-iskadenza tal-perijodu ta' żamma applikabbli.
6.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-imblukkar u t-tħassir ta’
data personali u tal-irkupru tagħha permezz ta’ mezzi tekniċi
skont il-paragrafu 3.
7.
Għandhom jiġu stabbiliti mezzi tekniċi biex l-atturi tal-IMI
jitħeġġu jagħlqu formalment il-proċeduri ta’ kooperazzjoni

3.
Meta persuna fiżika ma tibqax utent tal-IMI, id-data perso
nali relatata ma' dik il-persuna għandha tiġi mblukkata permezz
ta’ mezzi tekniċi għal perijodu ta’ tliet snin. Dik id-data għan
dha, bl-eċċezzjoni tal-ħżin tagħha, tiġi biss ipproċessata għal
raġunijiet ta’ prova ta’ skambju ta’ informazzjoni permezz talIMI u għandha titħassar fit-tmiem tal-perijodu ta’ tliet snin.

Artikolu 16
Ipproċessar ta' kategoriji speċjali ta' data
1.
L-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data li saret refe
renza għalihom fl-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 95/46/KE u fl-Arti
kolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 permezz tal-IMI
għandu jsir biss abbażi ta’ raġuni speċifika msemmija fl-Arti
kolu 8(2) u (4) ta' dik id-Direttiva u l-Artikolu 10(2) ta' dak irRegolament u soġġett għal salvagwardji adatti previsti f'dawk lArtikoli biex jiġu żgurati d-drittijiet tal-individwi li tiġi pproċes
sata d-data personali tagħhom.

2.
L-IMI tista’ tintuża għall-ipproċessar ta’ data relatata ma’
reati, kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà li saret referenza
għalihom fl-Artikolu 8(5) tad-Direttiva 95/46/KE u l-Arti
kolu 10(5) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, soġġett għal
salvagwardji previsti f'dawk l-Artikoli, inkluż informazzjoni
dwar miżuri restrittivi dixxiplinarji, amministrattivi jew kriminali
jew informazzjoni oħra meħtieġa biex tiġi stabbilita r-reputazz
joni tajba ta’ individwu jew ta’ persuna ġuridika, fejn lipproċessar ta’ data bħal din huwa previst f’att tal-Unjoni li
jikkostitwixxi l-bażi għall-ipproċessar jew bil-kunsens espliċitu
tas-suġġett tad-data, soġġett għal salvagwardji speċifiċi msem
mijin fl-Artikolu 8(5) tad-Direttiva 95/46/KE.

Artikolu 17
Sigurtà
1.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-IMI tkun konformi
mar-regoli dwar is-sigurtà tad-data adottati mill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.
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2.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa
biex tiżgura s-sigurtà ta’ data personali pproċessata fl-IMI, inkluż
kontroll adegwat tal-aċċess għad-data u pjan ta’ sigurtà li
għandu jinżamm aġġornat.
3.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li, fil-każ ta’ inċident
relatat mas-sigurtà, huwa possibbli li jiġi vverifikat liema data
personali ġiet ipproċessata fl-IMI, meta, minn min u għal liema
raġuni.
4.
L-atturi tal-IMI għandhom jieħdu l-miżuri proċedurali u
organizzattivi kollha meħtieġa biex jiżguraw is-sigurtà tad-data
personali pproċessata minnhom fl-IMI skont l-Artikolu 17 tadDirettiva 95/46/KE.
KAPITOLU IV

14.11.2012

tard fi żmien 30 jum wara li t-talba tas-suġġett tad-data tasal
għand l-attur tal-IMI responsabbli.
2.
Meta l-preċiżjoni jew il-legalità ta’ data mblukkata skont lArtikolu 14(1) tiġi kkuntestata mis-suġġett tad-data, dan il-fatt
għandu jiġi rreġistrat kif ukoll l-informazzjoni preċiża, ikkoreġ
ġuta.
Artikolu 20
Eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet
L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni meta
jipprovdu għal eċċezzjonijiet għal jew limitazzjonijiet għad-drit
tijiet tas-suġġetti tad-data stabbiliti f’dan il-Kapitolu fil-leġislazz
joni nazzjonali skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva 95/46/KE.

ID-DRITTIJIET TAS-SUĠĠETTI TAD-DATA U S-SORVELJANZA

Artikolu 21

Artikolu 18

Sorveljanza

Informazzjoni lis-suġġetti tad-data u t-trasparenza

1.
L-awtorità jew l-awtoritajiet ta’ sorveljanza nazzjonali
maħtura f’kull Stat Membru u mogħtija s-setgħat imsemmija
fl-Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE (l-“Awtorità ta’ Sorvel
janza Nazzjonali”) għandhom jissorveljaw b'mod indipendenti
l-legalità tal-ipproċessar ta’ data personali mill-atturi tal-IMI
tal-Istati Membri tagħhom u, b’mod partikolari, għandhom
jiżguraw li d-drittijiet tas-suġġetti tad-data stabbiliti f’dan il-Kapi
tolu jiġu protetti skont dan ir-Regolament.

1.
L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li s-suġġetti tad-data
jkunu infurmati bl-ipproċessar tad-data personali tagħhom flIMI malajr kemm jista' jkun u li huma jkollhom aċċess għal
informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom u kif jeżerċitawhom,
inklużi l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-kontrullur u r-rapp
reżentant tal-kontrollur, jekk ikun hemm, skont l-Artikoli 10
jew 11 tad-Direttiva 95/46/KE u l-leġislazzjoni nazzjonali li hija
konformi ma’ dik id-Direttiva.
2.
Il-Kummissjoni għandha tagħmel għad-dispożizzjoni talpubbliku b'mod li huwa faċilment aċċessibbli:
(a) informazzjoni li tirrigwarda l-IMI skont l-Artikoli 11 u 12
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, f’forma ċara u li tiftie
hem;
(b) informazzjoni dwar l-aspetti tal-protezzjoni tad-data ta’
proċeduri ta’ kooperazzjoni amministrattiva fl-IMI kif
imsemmija fl-Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament;
(c) informazzjoni dwar eċċezzjonijiet għal jew limitazzjonijiet
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data’ kif imsemmija fl-Arti
kolu 20 ta' dan ir-Regolament;
(d) it-tipi ta' proċeduri ta' kooperazzjoni amministrattiva, ilfunzjonalitajiet u l-kategoriji ta' data essenzjali tal-IMI li
jistgħu jiġu pproċessati fl-IMI;
(e) lista komprensiva tal-atti kollha ta' implimentazzjoni u
ddelegati rigward l-IMI, adottati skont dan ir-Regolament
jew att ieħor tal-Unjoni, u verżjoni kkonsolidata tal-Anness
għal dan ir-Regolament u l-emendi sussegwenti tiegħu minn
atti oħrajn tal-Unjoni.

2.
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu
jissorvelja u jfittex li jiżgura li l-attivitajiet tal-ipproċessar ta’ data
personali tal-Kummissjoni, fir-rwol tagħha bħala attur tal-IMI,
jitwettqu skont dan ir-Regolament. Id-dmirijiet u s-setgħat
imsemmija fl-Artikoli 46 u 47 tar-Regolament (KE) Nru
45/2001 għandhom japplikaw kif meħtieġ.
3.
L-Awtoritajiet ta’ Sorveljanza Nazzjonali u l-Kontrollur
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, kull wieħed jaġixxi flambitu tal-kompetenzi rispettivi tiegħu, għandhom jiżguraw
kontroll ikkoordinat tal-IMI u l-użu tagħha mill-atturi tal-IMI.
4.
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’
jistieden lill-Awtoritajiet ta’ Sorveljanza Nazzjonali biex jiltaq
għu, meta jkun meħtieġ, sabiex jiżguraw superviżjoni kkordi
nata tal-IMI u l-użu tagħha minn atturi tal-IMI, kif imsemmi filparagrafu 3. L-ispiża ta’ tali laqgħat għandha tiġġarrab millKontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Metodi ulterjuri
ta’ ħidma għal dan il-għan, inkluż regoli ta’ proċedura, jistgħu
jiġu żviluppati b’mod konġunt kif meħtieġ. Rapport konġunt
tal-attivitajiet għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew, lillKunsill u lill-Kummissjoni mill-inqas kull tliet snin.
KAPITOLU V
IL-KAMP TAL-APPLIKAZZJONI ĠEOGRAFIKU TAL-IMI

Artikolu 22

Artikolu 19

Użu nazzjonali tal-IMI

Id-drittijiet tal-aċċess, korrezzjoni u tħassir

1.
Stat Membru jista’ juża biss l-IMI għall-finijiet ta’
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet kompetenti
fit-territorju tiegħu skont il-liġi nazzjonali meta dawn ilkondizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:

1.
L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-data
jista’ jeżerċita b’mod effettiv id-dritt ta’ aċċess għal data relatata
magħhom fl-IMI, u d-dritt li jkollu data mhux eżatta jew mhux
sħiħa kkoreġuta, u data pproċessata b’mod illegali mħassra,
skont il-leġislazzjoni nazzjonali. Il-korrezzjoni jew it-tħassir
tad-data għandhom isiru malajr kemm jista' jkun, u l-aktar

(a) ma jkun meħtieġ l-ebda tibdil sostanzjali għall-proċeduri
eżistenti ta’ kooperazzjoni amministrattiva;
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(b) tkun ġiet sottomessa notifika tal-użu mbassar tal-IMI lillAwtorità ta’ Sorveljanza Nazzjonali fejn meħtieġ skont illiġi nazzjonali; u
(c) dan m'għandux impatt negattiv fuq il-funzjonament effiċ
jenti tal-IMI għall-utenti tal-IMI.
2.
Fejn Stat Membru jkun biħsiebu jagħmel użu sistematiku
mill-IMI għal finijiet nazzjonali, għandu javża lill-Kummissjoni
bl-intenzjoni tiegħu u għandu jfittex l-approvazzjoni tagħha
minn qabel. Il-Kummissjoni għandha teżamina jekk il-kondizz
jonijiet stipulati fil-paragrafu 1 humiex sodisfatti. Fejn meħtieġ,
u skont dan ir-Regolament, għandu jiġi konkluż ftehim li jistab
bilixxi, inter alia, l-arranġamenti tekniċi, finanzjarji u organiz
zattivi għall-użu nazzjonali, inkluż ir-responsabbiltajiet tal-atturi
tal-IMI, bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni.
Artikolu 23
Skambju ta' tagħrif ma' pajjiżi terzi
1.
Skont dan ir-Regolament, informazzjoni, inkluż data
personali, tista’ tiġi skambjata fl-IMI bejn l-atturi tal-IMI flUnjoni u l-kontropartijiet tagħhom f’pajjiż terz biss fejn ilkondizzjonijiet segwenti huma sodisfatti:
(a) l-informazzjoni hija pproċessata skont dispożizzjoni ta' att
tal-Unjoni elenkata fl-Anness u dispożizzjoni ekwivalenti filliġi tal-pajjiż terz;
(b) L-informazzjoni tiġi skambjata jew tkun disponibbli skont
ftehim internazzjonali li jipprevedi:
(i) l-applikazzjoni ta’ dispożizzjoni ta' att tal-Unjoni elen
kata fl-Anness mill-pajjiż terz,
(ii) l-użu tal-IMI, kif ukoll
(iii) il-prinċipji u l-modalitajiet ta' dak l-iskambju; kif ukoll
(c) il-pajjiż terz inkwistjoni jiżgura protezzjoni adegwata taddata personali skont l-Artikolu 25(2) tad-Direttiva
95/46/KE, inkluż salvagwardji xierqa li d-data pproċessata
fl-IMI għandha tintuża biss għall-fini li għaliha ġiet inizjal
ment skambjata, u l-Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni
skont l-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE.
2.
Meta l-Kummissjoni hija attur tal-IMI, l-Artikolu 9(1) u (7)
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 għandhom japplikaw għal
kull skambju ta’ data personali pproċessata fl-IMI mal-kontro
partijiet tagħha f’pajjiż terz.
3.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika u żżomm aġġornata
lista ta’ pajjiżi terzi awtorizzati li jiskambjaw l-informazzjoni, li
tinkludi data personali, skont il-paragrafu 1 f’Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea.
KAPITOLU VI
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 24
Proċedura ta’ kumitat
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak
il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament
(UE) Nru 182/2011.
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2.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika
l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
3.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika
l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
Artikolu 25
Monitoraġġ u Rapportar
1.
Il-Kummissjoni
għandha
tirrapporta lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-funzjonament tal-IMI fuq bażi
annwali.
2.
Permezz ta'5 Diċembru 2017 u kull ħames snin wara dan,
il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Kontrollur Ewropew
għall-Protezzjoni tad-Data dwar aspetti relatati mal-protezzjoni
ta’ data personali fl-IMI, inkluża s-sigurtà tad-data.
3.
Għall-finijiet tal-produzzjoni tar-rapporti msemmija f’para
grafi 1 u 2, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummiss
joni kull informazzjoni rilevanti għall-applikazzjoni ta’ dan irRegolament, inkluż dwar l-applikazzjoni fil-prattika tar-rekwiżiti
għall-protezzjoni tad-data stabbiliti f’dan ir-Regolament.
Artikolu 26
Spejjeż
1.
L-ispejjeż imġarrba għall-iżvilupp, il-promozzjoni, ittħaddim u l-manteniment tal-IMI għandhom jitħallsu millbaġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, mingħajr preġudizzju għallarranġamenti skont l-Artikolu 22(2).
2.
Sakemm ma jkunx stipulat b’mod ieħor f’att tal-Unjoni, lispejjeż għall-operazzjonijiet tal-IMI fuq livell ta’ Stat Membru,
inklużi r-riżorsi umani meħtieġa għat-taħriġ, attivitajiet ta’
promozzjoni u ta’ assistenza teknika (helpdesk), kif ukoll
għall-amministrazzjoni tal-IMI fuq livell nazzjonali, għandhom
jitħallsu minn kull Stat Membru.
Artikolu 27
Tħassir
Id-Deċiżjoni 2008/49/KE hija mħassra.
Artikolu 28
Applikazzjoni effettiva
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex
jiżguraw l-applikazzjoni effettiva ta' dan ir-Regolament millatturi tal-IMI tagħhom.
Artikolu 29
Eċċezzjonijiet
1.
Minkejja l-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament, il-proġett
pilota tal-IMI imniedi fis-16 ta' Mejju 2011 biex tiġi ttestjata
l-adattezza tal-IMI għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 4 tadDirettiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas
ta' prestazzjoni ta' servizzi (1) jista' jibqa' jitħaddem abbażi talarranġamenti li kienu saru qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan irRegolament.
(1) ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.
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2.
Minkejja l-Artikolu 8(3), u l-punti (a) u (b) tal-ewwel para
grafu tal-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament, għall-implimentazz
joni tad-dispożizzjonijiet dwar kooperazzjoni amministrattiva
tar-Rakkomandazzjoni SOLVIT permezz tal-IMI, l-involviment
tal-Kummissjoni fil proċeduri ta' kooperazzjoni amministrattiva
u l-faċilità eżistenti għal atturi esterni jistgħu jkomplu abbażi
tal-arranġamenti li kienu saru qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan irRegolament. Il-perijodu kif imsemmi fl-Artikolu 14(1) ta' dan irRegolament għandu jkun ta' 18-il xahar għal data personali
pproċessata fl-IMI għall-finijiet tar-Rakkomandazzjoni SOLVIT.
3.
Minkejja l-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament, ilKummissjoni tista' tniedi proġett pilota biex tivvaluta jekk lIMI hijiex għodda effiċjenti, kosteffettiva u faċli għall-utent
biex jiġi implimentat l-Artikolu 3(4), (5) u (6) tad-Direttiva
2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta'
Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà
tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fisSuq Intern (Direttiva dwar kummerċ elettroniku) (1). Mhux
aktar tard minn sentejn wara t-tnedija ta' dak il-proġett pilota,
il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u

14.11.2012

lill-Kunsill l-evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(2) ta' dan irRegolament, li għandha wkoll tkopri l-interazzjoni bejn ilkooperazzjoni amministrattiva fis-sistema ta' kooperazzjoni
għall-protezzjoni tal-konsumatur stabbilita skont ir-Regolament
(KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas27 ta' Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet
nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni
tal-konsumaturi (2) u fl-IMI.
4.
Minkejja l-Artikolu 14(1) ta' dan ir-Regolament,
kwalunkwe perijodu sa massimu ta' 18-il xahar deċiż abbażi
tal-Artikolu 36 tad-Direttiva 2006/123/KE dwar il-kooperazz
joni amministrattiva skont il-Kapitolu VI tiegħu, għandu jibqa'
japplika f'dak il-qasam.
Artikolu 30
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewro
pea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta’ Ottubru 2012.

(1) ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

(2) ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1.

MT

14.11.2012

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

ANNESS
DISPOŻIZZJONIJIET DWAR KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA FL-ATTI TAL-UNJONI LI HUMA
IMPLIMENTATI PERMEZZ TAL-IMI, IMSEMMIJIN FL-ARTIKOLU 3
1. Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq
intern (1): il-Kapitolu VI, l-Artikolu 39(5), kif ukoll l-Artikolu 15(7), sakemm ma ssirx notifika, kif previst f'dak
l-aħħar artikolu, skont id-Direttiva 98/34/KE.
2. Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta'
kwalifiki professjonali (2): L-Artikolu 8, l-Artikolu 50(1), (2) u (3), u l-Artikolu 56.
3. Id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet
tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali (3): l-Artikolu 10(4).
4. Ir-Regolament (UE) Nru 1214/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar it-trasport
transkonfinali professjonali tal-euro fi flus kontanti bit-triq bejn l-Istati Membri taż-żona tal-euro (4): l-Artikolu 11(2).
5. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Diċembru 2001 dwar il-prinċipji tal-użu tas-“SOLVIT” — in-Netwerk
għas-Soluzzjoni ta’ Problemi fis-Suq Intern (5): Kapitoli I u II.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L
L
L
L
L

376, 27.12.2006, p. 36.
255, 30.9.2005, p. 22.
88, 4.4.2011, p. 45.
316, 29.11.2011, p. 1.
331, 15.12.2001, p. 79.
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REGOLAMENT (UE) Nru 1025/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-25 ta' Ottubru 2012
dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u dDirettivi 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-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u dDeċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

u Ewropew ta' standardizzazzjoni. Il-korpi nazzjonali talistandardizzazzjoni għandhom ukoll jinkoraġġixxu u
jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati.

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,

(3)

L-istandardizzazzjoni Ewropea tagħti spinta wkoll lillkompetittività tal-intrapriżi speċjalment billi tiffaċilita lmoviment liberu tal-prodotti u s-servizzi, l-interoperab
biltà tan-netwerks, il-mezzi tal-komunikazzjoni, l-iżvi
lupp teknoloġiku u l-innovazzjoni. L-istandardizzazzjoni
Ewropea ssaħħaħ il-kompetittività globali tal-industrija
Ewropea speċjalment meta tkun stabbilita f'koordinazz
joni mal-korpi internazzjonali tal-istandardizzazzjoni,
jiġifieri l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istandardiz
zazzjoni (ISO), il-Kummissjoni Elettroteknika Internazz
jonali (IEC) u l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomuni
kazzjoni (ITU). L-standards ikollhom effett ekonomiku
pożittiv, pereżempju billi jippromwovu interpenetrazz
joni ekonomika fis-suq intern u jinkoraġġixxu l-iżvilupp
ta’ prodotti jew swieq ġodda u kundizzjonijiet tal-prov
vista mtejba. L-istandards b'hekk normalment iżidu lkompetizzjoni u jbaxxu l-ispejjeż tal-produzzjoni u talbejgħ, bir-riżultat li jkunu ta’ benefiċċju għall-ekonomiji
b’mod ġenerali u għall-konsumaturi b'mod partikolari. Listandards jistgħu jżommu u jtejbu l-kwalità, jipprovdu linformazzjoni u jiżguraw l-interoperabbiltà u l-kompati
bilità, u b’hekk iżidu s-sikurezza u l-valur għall-konsuma
turi.

(4)

L-istandards Ewropej jiġu adottati mill-organizzazzjonijet
Ewropej tal-istandardizzazzjoni, jiġifieri l- CEN, CENELEC
u ETSI.

(5)

L-istandards Ewropej għandhom irwol importanti ħafna
fis-suq intern, pereżempju permezz tal-użu ta' standards
armonizzati fil-preżunzjoni tal-konformità tal-prodotti li
jkunu se jitpoġġew fis-suq minħabba li r-rekwiżiti essen
zjali relatati ma' dawk il-prodotti jkunu stipulati fil-leġis
lazzjoni relevanti tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni.
Dawk ir-rekwiżiti għandhom jiġi definiti b'mod preċiż
sabiex tkun evitata l-interpretazzjoni żbaljata min-naħa
tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni.

(6)

L-istandardizzazzjoni għandha rwol dejjem aktar impor
tanti fil-kummerċ internazzjonali u fil-ftuħ tas-swieq. LUnjoni Ewropea għandha tipprova tippromwovi lkooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet Ewropej talistandardizzazzjoni u l-korpi internazzjonali tal-istandar
dizzazzjoni. L-Unjoni għandha tippromwovi wkoll
approċċi bilaterali mal-pajjiżi terzi biex jiġu kkoordinati
l-isforzi tal-istandardizzazzjoni u jiġu promossi l-istan
dards Ewropej, pereżempju meta jiġu negozjati ftehimiet
jew billi jiġu ssekondati esperti tal-istandardizzazzjoni
għal pajjiżi terzi. Barra minn hekk l-Unjoni għandha

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,
Wara li l-abbozz ta' att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),
Billi:
(1)

(2)

L-għan ewlieni tal-istandardizzazzjoni hija d-definizzjoni
ta' speċifikazzjonijiet volontarji tekniċi jew tal-kwalità li
jistgħu jikkonformaw magħhom prodotti, proċessi talproduzzjoni jew servizzi attwali jew fil-futur. L-istandar
dizzazzjoni tista' tkopri diversi suġġetti, bħall-istandardiz
zazzjoni ta’ livelli jew daqsijiet differenti ta’ prodott parti
kolari jew l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fis-swieq talprodotti jew tas-servizzi fejn il-kompatibbiltà u l-intero
perabbiltà ma’ prodotti jew sistemi oħra huma essenzjali.
L-istandardizzazzjoni Ewropea hija organizzata minn u
għall-partijiet interessati kkonċernati fuq il-bażi tar-rapp
reżentanta nazzjonali (il-Kumitat Ewropew għall-Istandar
dazzjoni (CEN) u l-Kumitat Ewropew għall-istandardazz
joni Elettroteknika (CENELEC)) u ta' parteċipazzjoni
diretta (l-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomuni
kazzjonijiet (ETSI)), u hija mibnija fuq il-prinċipji riko
noxxuti mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ
(WTO) fil-qasam tal-istandardizzazzjoni, jiġifieri lkoerenza, it-trasparenza, il-ftuħ, il-kunsens, l-applikazz
joni volontarja, l-indipendenza milal-interessi u l-effiċ
jenza ("il-prinċipji bażiċi"). Skont il-prinċipji bażiċi, hu
importanti li l-partijiet interessati kollha, inklużi l-awto
ritajiet pubbliċi u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju
(SMEs), ikunu involuti kif suppost fil-proċess nazzjonali

(1) ĠU C 376, 22.12.2011, p. 69.
(2) Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Settembru 2012
(għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni talKunsill tal-4 ta' Ottubru 2012.
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fornituri fi Stati Membri differenti, il-forniment ta' infor
mazzjoni lir-riċevitur tas-servizz, u l-kwalità tal-provvedi
ment tas-servizz. Iżda d-Direttiva 98/34/KE tapplika biss
għall-istandards tal-prodotti filwaqt li l-istandards tasservizzi mhumiex espliċitament koperti minnha. Barra
minn hekk, id-distinzjoni bejn servizzi u oġġetti qed
issir inqas relevanti fir-realtà tas-suq intern. Fil-prattika
mhuwiex dejjem possibbli li wieħed jaħmel distinzjoni
ċara bejn l-istandards tal-prodotti u l-istandards tasservizzi. Bosta standards għall-prodotti fihom komponent
ta' servizz filwaqt li l-istandards tas-servizzi ta' sikwit
ikunu marbutin b'xi mod mal-prodotti. Għalhekk, jeħtieġ
li l-qafas legali kurrenti jiġi addattat għal dawn iċ-ċirkos
tanzi ġodda billi jitwessa' l-ambitu tiegħu biex ikopri listandards għas-servizzi.

tħeġġeġ il-kuntatt bejn l-organizzazzjonijiet tal-istandar
dizzazzjoni Ewropej u fora u konsorzji privati, filwaqt li
żżomm l-importanza primarja tal-istandardizzazzjoni
Ewropea.

L-istandardizzazzjoni Ewropea hija mmexxija permezz ta'
qafas legali speċifiku li jikkonsisti minn tliet atti legali
separati, jiġifieri d-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 1998 li tistabbi
lixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam talistandards u tar-Regolamenti Tekniċi (1), id-Deċiżjoni Nru
1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal24 ta' Ottubru 2006 dwar il-finanzjament tal-istandardiz
zazzjoni Ewropea (2), u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE
tat-22 ta' Diċembru 1986 dwar l-istandardizzazzjoni filqasam tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tat-telekomuni
kazzjoni (3). Iżda l-qafas legali kurrenti ma baqax
aġġornat mal-iżviluppi fl-istandardizzazzjoni Ewropea
f'dawn l-aħħar deċennji. Għalhekk, il-qafas legali kurrenti
għandu jiġi ssimplifikat u addattat biex ikopri aspetti
ġodda tal-istandardizzazzjoni sabiex jirrifletti dawk laħħar żviluppi fl-istandardizzazzjoni Ewropea u l-isfidi
tal-ġejjieni. Dan jikkonċerna partikolarment l-iżviluppi li
saru fl-istandards għas-servizzi u l-evoluzzjoni ta' stru
menti ta' standardizzazzjoni barra l-istandards formali.

(7)

(11)

Bħal standards oħra, l-istandards għas-servizzi huma
volontarji u għandhom jitmexxew mis-suq fejn jirbħu lħtiġijiet tal-operaturi ekonomiċi u tal-partijiet interessati li
jkunu affettwati mill-istandard b'xi mod, dirett jew indi
rett, u jridu jqisu l-interess pubbliku u jkunu msejsa fuq
il-prinċipji bażiċi, inkluż il-kunsens. Dawn għandhom
jiffukaw primarjament fuq is-servizzi marbutin malprodotti u mal-proċessi.

(12)

Il-qafas legali li jippermetti li l-Kummissjoni titlob li orga
nizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni jew iktar
jabbozzaw standard Ewropew jew standardizzazzjoni
Ewropea li tkun tista' tiġi trażmessa għas-servizzi għandu
jiġi applikat filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ id-distri
buzzjoni tal-kompetenzi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati
Membri kif stipulat fit-Trattati. Dan jikkonċerna b'mod
partikolari l-Artikoli 14, 151, 152, 153, 165, 166 u
168 TFUE u l-Protokoll (Nru 26) dwar is-Servizzi ta'
Interess Ġenerali anness mat-Trattat dwar l-Unjoni
Ewropea (TUE) u mat- TFUE skont liema tibqa' kompe
tenza esklussiva tal-Istati Membri li jiddefinixxu l-prinċipji
fundamentali tas-sigurtà soċjali, it-taħriġ vokazzjonali u ssistemi tas-saħħa tagħhom u li jifformaw il-kundizzjoni
jiet qafas għall-ġestjoni, il-finanzjament, l-organizzazzjoni
u l-provvediment tas-servizzi provduti fi ħdan dawk issistemi, inkluża - bla ħsara għall-Artikolu 168(4) TFUE u
għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar l-għarfien talkwalifiki professjonali (6) - id-definizzjoni ta' rekwiżiti,
kwalità u standards ta' sigurtà applikabbli għalihom. IlKummissjoni m’għandhiex, permezz ta’ tali talba,
taffettwa d-dritt li jiġu negozjati, konklużi u infurzati
ftehimiet kollettivi u li tittieħed azzjoni industrijali
skont il-liġi u l-prattiki nazzjonali li josservaw id-dritt
tal-Unjoni.

L-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni
huma tant soġġetti għal-liġi tal-kompetizzjoni li jistgħu
jitqiesu bħala intrapriża jew assoċjazzjoni ta' intrapriżi
skont it-tifsira tal-Artikoli 101 u 102 TFUE.

(8)

Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ottubru
2010 dwar il-futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea (4) kif
ukoll ir-rapport tal-Panel ta' Esperti għar-Reviżjoni tasSistema ta' Standardizzazzjoni Ewropea (Express) ta'
Frar 2010 bl-isem 'Standardazzjoni għal Ewropa kompe
tittiva u innovattiva: viżjoni għall-2020', stabbilew għadd
importanti ta' rakkomandazzjonijiet strateġiċi rigward irrieżami tas-sistema Ewropea ta' standardizzazzjoni.

(9)

Biex tiġi żgurata l-effettività tal-istandards u l-istandardiz
zazzjoni bħala għodda politika tal-Unjoni, tinħtieġ
sistema ta' standardizzazzjoni effikaċi u effiċjenti li tipp
rovdi politika flessibbli u trasparenti li trawwem kunsens
fost il-parteċipanti kollha u li tkun finanzjarjament
vijabbli.

(10)

Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq
intern (5) tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali li jiffaċi
litaw il-libertà tal-istabbiliment għall-fornituri tas-servizzi
u l-moviment liberu tas-servizzi filwaqt li tinżamm ilkwalità għolja tas-servizzi. Din tobbliga lill-Istati Membri
biex, b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jinkoraġġixxu liżvilupp ta' standards volontarji Ewropej bl-għan li jkunu
ffaċilitati l-kompatibbiltà fost is-servizzi pprovduti minn

(13)

L
L
L
C
L

(6) ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

204, 21.7.1998, p. 37.
315, 15.11.2006, p. 9.
36, 7.2.1987, p. 31.
70 E, 8.3.2012, p. 56.
376, 27.12.2006, p. 36.
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Fl-Unjoni, l-istandards nazzjonali jiġu adottati minn korpi
nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, u dan jista' jwassal
għal standards konfliġġenti u tfixkil tekniku fis-suq
intern. Għaldaqstant jeħtieġ, fl-interess tas-suq intern u
għall-effettività tal-istandardizzazzjoni fl-Unjoni, li jiġi
kkonfermat l-iskambju regolari tal-informazzjoni preżenti
fost il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, l-organiz
zazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni u l-Kummiss
joni, dwar l-attivitajiet kurrenti u tal-ġejjieni tagħhom fuq
l-istandardizzazzjoni kif ukoll il-prinċipju rigward listatus quo applikabbli għall-organizzazzjonijiet nazz
jonali tal-istandardizzazzjoni fi ħdan il-qafas tal-organiz
zazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni li jipprevedi
t-tneħħija tal-istandards nazzjonali wara l-pubblikazzjoni
ta' standard ġdid Ewropew. Il-korpi nazzjonali tal-istan
dardizzazzjoni u l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istan
dardizzazzjoni għandhom josservaw ukoll id-dispożizz
jonijiet dwar l-iskambju ta' informazzjoni fl-Anness 3
għall-Ftehim dwar ix-Xkiel Tekniku għall-Kummerċ (1).
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(19)

L-istandards jistgħu jgħinu lill-politika tal-Unjoni tindi
rizza l-isfidi l-kbar soċjali bħat-tibdil fil-klima, l-użu
sostenibbli tar-riżorsi, l-innovazzjoni, it-tixjiħ tal-popo
lazzjoni, l-integrazzjoni ta' persuni b'diżabbiltajiet, ilprotezzjoni tal-konsumaturi u l-kundizzjonijiet taxxogħol u s-sikurezza tal-ħaddiema. Bit-tmexxija tal-iżvi
lupp ta' standards Ewropej jew internazzjonali għalloġġetti u t-teknoloġiji fis-swieq li qegħdin jespandu
f'dawk l-oqmsa, l-Unjoni tista' toħloq vantaġġ kompetittiv
għall-intrapriżi tagħha u tiffaċilita l-kummerċ, b'mod
partikolari għall-SMEs, li jirrappreżentaw il- parti kbira
tal-intrapriżi Ewropej.

(20)

L-istandards huma għodda importanti għall-kompetitti
vità tal-intrapriżi u speċjalment għal dawk żgħar u ta'
daqs medju, li l-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċess ta'
standardizzazzjoni hija importanti għall-progress tekno
loġiku fl-Unjoni. Għalhekk, jeħtieġ li l-qafas tal-istandar
dizzazzjoni jinkoraġġixxi lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs
medju biex jipparteċipaw u jipprovdu s-soluzzjonijiet
teknoloġiċi innovattivi tagħhom għall-isforzi tal-istandar
dizzazzjoni. Dan jinkludi li titjieb il-parteċipazzjoni
tagħhom fil-livell nazzjonali fejn dawn jistgħu jkunu
iktar effettivi minħabba inqas spejjeż u n-nuqqas ta'
ostakli lingwistiċi. Konsegwentement dan ir-Regolament
għandu jtejjeb ir-rappreżentanza u l-parteċipazzjoni talintrapriżi żgħar u ta' daqs medju kemm fil-kumitati
tekniċi nazzjonali kif ukoll f'dawk Ewropej u għandu
jiffaċilita l-aċċess effettiv tagħhom għall-istandards u lgħarfien tagħhom.

(15)

L-obbligu tal-Istati Membri li jinnotifikaw lill-Kummiss
joni dwar il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni
tagħhom m'għandux jirrikjedi l-adozzjoni ta' leġislazzjoni
nazzjonali speċifika għall-iskopijiet tar-rikonoxximent ta'
dawk il-korpi.

(16)

L-iskambju regolari tal-informazzjoni fost il-korpi nazz
jonali
tal-istandardizzazzjoni,
l-organizzazzjonijiet
Ewropej tal-istandardizzazzjoni u l-Kummissjoni ma
għandux ifixkel lill-korpi tal-istandardizzazzjoni nazz
jonali milli jikkonformaw ma' obbligi u impenji oħrajn,
u b'mod partikolari mal-Anness 3 għall-Ftehim dwar ixXkiel Tekniku għall-Kummerċ.

(21)

Ir-rappreżentanza tal-interessi tas-soċjetà u l-partijiet inte
ressati tas-soċjetà fl-attivitajiet Ewropej tal-istandardiz
zazzjoni tirreferi għall-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet
u l-partijiet li jirrappreżentaw l-interessi ta' relevanza
ikbar għas-soċjetà, pereżempju l-interessi ambjentali, talkonsumatur jew tal-impjegati. Madankollu, ir-rappreżen
tanza tal-interessi soċjali u l-partijiet interessati soċjali flattivitajiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni tirreferi parti
kolarment għall-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet u lpartijiet li jirrappreżentaw id-drittijiet bażiċi tal-impjegati
u l-ħaddiema, per eżempju t-trejdjunjins.

L-istandards Ewropej huma ta' interess kruċjali għallkompetittività tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li,
madankollu, f'xi każijiet huma sottorappreżentati fl-atti
vitajiet Ewropej ta' standardizzazzjoni. B'hekk, dan irRegolament għandu jinkoraġġixxi u jiffaċilita rappreżen
tanza u parteċipazzjoni xierqa tal-intrapriżi żgħar u ta'
daqs medju fil-proċess Ewropew ta' standardizzazzjoni
minn entità li għandha kuntatt effettiv u tirrapreżenta
b'mod xieraq lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u
lill-organizzazzjonijiet li jirrapprezentawhom fil-livell
nazzjonali.

(22)

L-istandards jista' jkollhom impatt kbir fuq is-soċjetà
b'mod partikolari fuq is-sikurezza u l-benessri taċ-ċitta
dini, fuq l-effiċjenza tan-netwerks, fuq l-ambjent, fuq issikurezza u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema, fuq
l-aċċessibilità u fuq oqsma oħra tal-politika pubblika.
Għalhekk, jeħtieġ li niżguraw li jissaħħu r-rwol u lfehmiet tal-partijiet interessati tas-soċjetà fl-iżvilupp talistandards permezz tal-appoġġ imsaħħaħ għall-organiz
zazzjonijiet li jirrappreżentaw l-interessi tal-konsumaturi,
tal-ambjent u tas-soċjetà.

(23)

L-obbligu tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardiz
zazzjoni li jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw ir-rappreżentanza u
l-parteċipazzjoni effettiva tal-partijiet interessati relevanti
kollha ma għandu jinkludi ebda dritt ta' votazzjoni għal
dawn il-partijiet interessati sakemm tali drittjiet ta'
votazzjoni ma jiġux preskritti mir-regoli interni ta' proċe
dura tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazz
joni.

(17)

(18)

Sabiex jitħaffef il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet, il-korpi
nazzjonali tal-istandardizzazzjoni u l-organizzazzjonijiet
Ewropej tal-istandardizzazzjoni għandhom jiffaċilitaw linformazzjoni aċċessibbli dwar l-attivitajiet tagħhom
permezz tal-promozzjoni tal-użu tat-teknoloġiji tal-infor
mazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) fis-sistemi ta' standar
dizzazzjoni rispettivi, pereżempju billi jipprovdu lill-parti
jiet interessati relevanti kollha mekkaniżmu ta' konsul
tazzjoni onlajn ħafif biex jintuża għat-tressiq talkummenti dwar l-abbozz ta' standards u billi jorganizzaw
laqgħat virtwali, anke permezz tal-konferenzi web jew ilkonferenzi vidjo, tal-kumitati tekniċi.

(1) Approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta' Diċembru
1994 dwar il-konklużjoin f'isem il-Komunità Ewropea, fejn għan
dhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq
fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)
(ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1).
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Is-sistemi Ewropej tal-istandardizzazzjoni għandhom
iqisu bis-sħiħ ukoll il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti
dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà (1). Għalhekk, hu
importanti li l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw linteressi tal-konsumaturi jirrappreżentaw u jinkludu
b'mod suffiċjenti u l-interessi tal-persuni b'diżabilità.
Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni ta' persuni b'diżab
biltà fil-proċess ta' standardizzazzjoni għandu jkun iffaċi
litat bil-mezzi kollha disponibbli.

Minħabba l-importanza tal-istandardizzazzjoni bħala
għodda ta' appoġġ għal-leġislazzjoni u l-politika talUnjoni u sabiex jiġu evitati l-oġġezzjonijiet ex post
għall-istandardizzazzjoni ta' standards armonizzati u lmodifiki tagħhom, hu importanti li l-awtoritajiet pubbliċi
jipparteċipaw fl-istandardizzazzjoni fl-istadji kollha taliżvilupp ta' dawk l-istandards meta jistgħu jkunu involuti
u speċjalment fl-oqsma koperti mill-leġislazzjoni talUnjoni ta' armonizzazzjoni għall-prodotti.

(26)

L-istandards għandhom iqisu l-impatti ambjentali tul ilħajja tal-prodotti u tas-servizzi. Iċ-Ċentru Konġunt tarRiċerka tal-Kummissjoni żviluppa għodda importanti u
disponibbli għall-pubbliku li permezz tagħhom issir valu
tazzjoni ta' dawn l-impatti tul il-ħajja tal-prodotti u tasservizzi. Dan ir-Regolament, għalhekk, għandu jiżgura li
ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka jista' jkollu rwol attiv fissistema Ewropea tal-istandardizzazzjoni.

(27)

Il-vijabbiltà tal-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u ssistema Ewropea tal-istandardizzazzjoni tiddependi fuq
l-attenzjoni li biha jiġu ppjanati talbiet futuri għall-iżvi
lupp ta' standards. Dan l-ippjanar jista' jittejjeb, partiko
larment billi l-partijiet interessati, inklużi l-awtoritajiet
nazzjonali ta' sorveljanza tas-suq, jagħtu l-fehmiet
tagħhom bl-introduzzjoni ta' mekkaniżmi sabiex jinġabru
l-opinjonijiet u jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni
fost il-partijiet interessati kollha. Peress li d-Direttiva
98/34/KE diġà tistipula dwar il-possibbiltà li l-organiz
zazzjoniet Ewropej tal-istandardizzazzjoni jintalbu jiżvi
luppaw id-dettalji tal-istandards Ewropej, jixraq li jiġi
stabbilit ippjanar aħjar u iktar trasparenti f'programm
ta' ħidma annwali li jkun fih ħarsa ġenerali tat-talbiet
kollha għall-istandards li l-Kummissjoni biħsiebha tipp
reżenta lill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardiz
zazzjoni. Jeħtieġ li jiġi żgurat livell għoli ta' kooperazz
joni bejn l-organizzazzjonijiet Ewropej ta' standarizzazz
joni u l-oranizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet interessati
li jirċievu finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Regola
ment u l-Kummissjoni fl-istabbiliment tal-programm ta'
ħidma annwali tal-Unjoni għall-istandardizzazzjoni u fittħejjija ta' talbiet għall-istandards sabiex jiġu analizzati rrelevanza għas-suq tas-suġġett propost, l-objettivi politiċi

(1) Approvata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/48/KE tas-26 ta’
Novembru 2009 dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, talKonvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Di
żabbiltà (ĠU L 23, 27.1.2010, p. 35).
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stipulati mil-leġislatur u sabiex ikun possibbli għall-orga
nizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni li jirrea
ġixxi iktar malajr għall-attivitajiet mitluba tal-istandardiz
zazzjoni.

(28)

Qabel ma kwistjoni dwar talbiet għal standards Ewropej
jew strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropej, jew
oġġezzjonijiet għal standard armonizzat jitressqu
quddiem il-kumitat stabbilit b'dan ir-Regolament, ilKummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti tal-Istati
membri, pereżempju permezz tal-involviment tal-kumi
tati stabbiliti mill-atti korrispondenti tal-leġislazzjoni talUnjoni jew permezz ta' forom oħra ta' konsultazzjoni talesperti settorjali, meta tali kumitati jkunu jeżistu.

(29)

Bosta direttivi li jarmonizzaw il-kundizzjonijiet għattqegħid fis-suq tal-prodotti jispeċifikaw li l-Kummissjoni
tista' titlob l-adozzjoni, mill-organizzazzjonijiet Ewropej
tal-istandardizzazzjoni, ta' standards armonizzati li fuq ilbażi tagħhom tiġi preżunta l-konformità mar-rekwiżiti
essenzjali applikabbli. Iżda ħafna minn dawk id-direttivi
fihom varjetà kbira ta' dispożizzjonijiet dwar oġġezzjoni
jiet għal dawn l-istandards meta dawn tal-aħħar ma
jkoprux jew, ma jkoprux għal kollox, ir-rekwiżiti
applikabbli kollha. Dispożizzjonijiet diverġenti li jirri
żultaw fl-inċertezza għall-operaturi ekonomiċi u l-orga
nizzazzjonijiet għall-istandardizzazzjoni Ewropea jinsabu
b'mod partikolari fid-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE tal21 ta' Diċembru 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet
tal-Istati Membri rigward l-apparat personali protettiv (2),
id-Direttiva tal-Kunsill 93/15/KEE tal-5 ta' April 1993
dwar l-armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar iddħul fis-suq u s-superviżjoni ta' splussivi għall-użu ċivi
li (3), id-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tat-23 ta' Marzu 1994 dwar l-approssimazzjoni
tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw it-tagħmir u ssistemi ta' protezzjoni maħsuba għall-użu f'atmosferi
potenzjalment esplussivi (4), id-Direttiva 94/25/KE talParlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 1994
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u taddispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li għan
dhom x’jaqsmu mad-dgħajjes illi jintużaw għar-rikreazz
joni (5), id-Direttiva 95/16/KE tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 1995 dwar l-approssimazz
joni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-lifts (6), idDirettiva 97/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tad-29 ta' Mejju 1997 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet
tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ apparat ta’
pressjoni (7), id-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar listrumenti tal-kejl (8), id-Direttiva 2007/23/KE tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Mejju 2007
dwar it-tqegħid fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi (9),
id-Direttiva 2009/23/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar strumenti tal-użin

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
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L
L
L
L
L
L
L

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

399,
121,
100,
164,
213,
181,
135,
154,

7.2.1987, p. 18.
15.5.1993, p. 20.
19.4.1994, p. 1.
30.6.1994, p. 15.
7.9.1995, p. 1.
9.7.1997, p. 1.
30.4.2004, p. 1.
14.6.2007, p. 1.
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mhux awtomatiċi (1) u d-Direttiva 2009/105/KE tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009
marbuta ma’ reċipjenti sempliċi taħt pressjoni (2). Għal
hekk jeħtieġ li f'dan ir-Regolament tkun inkluża l-proċe
dura uniformi stipulata fid-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008
dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta'
prodotti (3), li jitħassru d-dispożizzjonijiet relevanti
f'dawk id-Direttivi u jiġi estiż għall-Parlament Ewropew
id-dritt li joġġezzjona għal standard armonizzat skont
dan ir-Regolament.

(30)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom jużaw bis-sħiħ il-medda
kollha tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi relevanti meta jkunu
qegħdin jixtru xi hardware, software u servizzi tat-tekno
loġija tal-informazzjoni, pereżempju billi jagħżlu speċifi
kazzjonijiet tekniċi li jistgħu jiġu implimentati mill-forni
turi interessati kollha, billi dan jagħti lok għal iżjed
kompetizzjoni u jitnaqqas ir-riskju ta' saturazzjoni. IdDirettiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tal-31 ta' Marzu li tikkoordina l-proċeduri ta'
akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi
tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali (4), id-Direttiva
2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta'
Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti
ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal prov
visti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi (5), idDirettiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni talproċeduri għall-għoti ta’ ċerti kuntratti ta’ xogħlijiet,
provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet
kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà (6) u r-Regola
ment tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat23 ta' Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli ddettaljati
għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE,
Euratom) Nru 1605/2002 fuq ir-Regolamenti Finanzjaru
li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (7).
jispeċifikaw li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fl-akkwist
pubbliku għandhom jiġu fformulati b'referenza għal stan
dards nazzjonali li jittrasponu l-istandards Ewropej, lapprovazzjonijiet tekniċi Ewropej, l-ispeċifikazzjonijiet
tekniċi komuni, l-istandards internazzjonali, sistemi
oħrajn ta' referenza teknika stabbiliti mill-organizzazz
jonijiet Ewropej tal-istandards jew – fejn dawn ma
jeżistux – għal standards nazzjonali, approvazzjonijiet
tekniċi nazzjonali jew speċifikazzjonijiet tekniċi nazz
jonali marbutin mat-tfassil, il-kalkolu u l-eżekuzzjoni
tax-xogħlijiet u l-użu tal-prodotti, jew l-ekwivalenti. Lispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT, madankollu, spiss jiġu
żviluppati minn organizzazzjonijiet oħra għall-iżvilupp
tal-istandards u ma jidħlu f'ebda kategoriji ta' standards
u
approvazzjonijiet
stabbiliti
fid-Direttivi
2004/17/KE2004/18/KE jew 2009/81/KE jew fir-Regola
ment (KE, Euratom) Nru 2342/2002. Għalhekk jeħtieġ li
tkun prevista l-possibbiltà li l-ispeċifikazzjonijiet għallakkwist pubbliku jkunu jistgħu jirreferu għall-ispeċifi
kazzjonijiet tekniċi tal-ICT, sabiex jirreaġixxu għallL
L
L
L
L
L
L

122,
264,
218,
134,
134,
216,
357,

16.5.2009, p. 6.
8.10.2009, p. 12.
13.8.2008, p. 82.
30.4.2004, p. 1.
30.4.2004, p. 114.
20.8.2009, p. 76.
31.12.2002, p. 1.
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evoluzzjoni mgħaġġla fil-qasam tal-ICT, biex ikun iffaċi
litat il-forniment ta' servizzi transkonfinali, biex titħeġġeġ
il-kompetizzjoni u għall-promozzjoni tal-interoperabbiltà
u l-innovazzjoni.

(31)

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi mhux adottati mill-organiz
zazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni m'għan
dhomx status ekwivalenti għall-Istandards Ewropej. Xi
speċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT ma ġewx żviluppati
skont il-prinċipji bażiċi. Għalhekk, dan ir-Regolament
għandu jistabbilixxi proċedura għall-identifikazzjoni talispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT li tista' ssir referenza
għaliha fl-akkwist pubbliku, li tinvolvi konsultazzjoni
wiesgħa ma' firxa kbira tal-partijiet interessati, inklużi lorganizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, lintrapriżi u l-awtoritajiet pubbliċi. Dan ir-Regolament
għandu wkoll jistipula r-rekwiżiti, fil-forma ta' lista ta'
kriterji, għal dawn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u lproċessi ta' żvilupp marbutin magħhom. Ir-rekwiżiti
għall-identifikazzjoni ta' speċifikazzjonijiet tekniċi talICT għandhom jiżguraw li jiġu rispettati l-objettivi talpolitika pubblika u l-bżonnijiet tas-soċjetà, u għandhom
ikunu bbażati fuq il-prinċipji bażiċi.

(32)

Biex l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni jingħataw spinta
ikbar, l-identifikazzjoni ta' speċifikazzjoni teknika parti
kolari m'għandhiex tiskwalifika speċifikazzjoni teknika
milli tkun identifikata f' konformita' mad-dispożizzjoni
jiet ta' dan ir-Regolament. Kwalunkwe identifikazzjoni
għandha tkun suġġetta għall-kriterji li jkunu qegħdin
jiġu ssodisfati u għall-ispeċifikazzjoni teknika li tkun
akkwistat livell sinifikanti ta' aċċettazzjoni fis-suq.

(33)

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi identifikati tal-ICT jistgħu
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni
Nru 922/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-16 ta' Settembru 2009 dwar soluzzjonijiet ta’ intero
perabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej
(ISA) (8) li tistabbilixxi, għall-perjodu 2010-2015, prog
ramm dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà għall-ammi
nistrazzjonijiet pubbliċi u l-istituzzjonijiet u l-korpi talUnjoni, u li jipprovdi soluzzjonijiet komuni u maqsuma
għall-faċilitazzjoni tal-interoperabbiltà.

(34)

Jistgħu jinqalgħu sitwazzjonijiet fil-qasam tal-ICT fejn
ikun xieraq li jitħeġġeġ l-użu tal-konformità mal-istan
dards relevanti fil-livell tal-Unjoni, jew li jkun hemm
obbligu għal dan, sabiex tiġi żgurata l-interoperabbiltà
fis-suq uniku u biex ikun hemm iktar libertà tal-għażla
għall-utenti. F'ċirkostanzi oħra, jista' jiġri wkoll li l-istan
dards Ewropej speċifikati ma jkunux għadhom jissodisfaw
il-bżonnijiet tal-konsumaturi jew ikunu qed ifixklu l-iżvi
lupp teknoloġiku. Għal dawn ir-raġunijiet, id-Direttiva
2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas7 ta' Marzu 2002 dwar kwadru regolatorju komuni
għan-networks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroni
ċi (9) tipperemetti lill-Kummissjoni, fejn ikun hemm

(8) ĠU L 260, 3.10.2009, p. 20.
(9) ĠU L 108, 24.4.2002, p. 33.
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bżonn, li titlob lill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istan
dardizzazzjoni biex ifasslu standards, biex jistabbilixxu u
jippubblikaw fi Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lista
ta' standards jew speċifikazzjonijiet bil-ħsieb li jħeġġu lużu tagħhom, jew li jagħmlu l-implimentazzjoni
tagħhom obbligatorja, jew li jneħħu standards jew speċi
fikazzjonijiet minn dik il-lista.

(35)

(36)

Dan ir-Regolament ma għandux jimpedixxi lill-organiz
zazzjonijiet Ewropej ta' standardizzazzjoni milli jkomplu
jiżviluppaw l-istandards fil-qasam tal-ICT u milli jżidu lkooperazzjoni tagħhom ma' korpi oħra li jiżviluppaw listandards, speċjalment fil-qasam tal-ICT, sabiex tiġi
żgurata l-koerenza u tiġi evitata l-frammentazzjoni jew
id-duplikazzjoni matul l-implimentazzjoni tal-istandards
u l-ispeċifikazzjonijiet.

Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju
2002 rigward ir-Regolament Finanazjarju applikabbli
għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (2) u l-punt
(d) tal-Artikolu 168(1) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru
2342/2002. Minbarra dan, l-istess dispożizzjonijiet għan
dhom japplikaw għall-korpi li, filwaqt li mhumiex riko
noxxuti bħala korpi Ewropej ta' standardizzazzjoni f'dan
ir-Regolament, ingħataw mandat f'att bażiku u huma
inkarigati bit-twettiq ta' xogħol preliminari b'appoġġ
għall-istandardizzazzjoni Ewropea b'kooperazzjoni malorganizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni.

(40)

Billi l- organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni
jipprovdu għajnuna kontinwa lill-attivitajiet tal-Komunità,
dawn għandu jkollhom segretarjati ċentrali effettivi u
effiċjenti. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha tkun
f'pożizzjoni li tagħti għotjiet lil dawk l-organizzazzjoni
jiet, li l-iskop tagħhom ikun wieħed ta’ interess ġenerali
Ewropew, bla ma tapplika, fil-każ tal-għotjiet operattivi,
il-prinċipju tat-tnaqqis annwali previst fl-Artikolu 113(2)
tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002.

(41)

Id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi Prog
ramm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni
(2007 sa 2013) (3), id-Deċiżjoni Nru 1926/2006/KE talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru
2006 li tistabbilixxi programm ta' azzjoni Komunitarja
fil-qasam tal-politika tal-konsumatur (2007-2013) (4) u rRegolament (KE) Nru 614/2007 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tat-23 ta' Mejju 2007 dwar l-Istrument
Finanzjarju għall-Ambjent (LIFE+) (5) diġà joffru l-possib
biltà li jingħata appoġġ finanzjarju lill-organizzazzjonijiet
Ewropej li jirrappreżentaw l-intrapriżi żgħar u ta' daqs
medju, il-konsumaturi u l-interessi ambjentali fl-istandar
dizzazzjoni, fil-waqt li għotjiet speċifiċi jingħataw lillorganizzazzjonijiet Ewropej li jirrappreżentaw l-interessi
soċjali fl-istandardizzazzjoni. Il-finanzjament skont idDeċiżjoni Nru 1639/2006/KE, id-Deċiżjoni Nru
1926/2006/KE u r-Regolament (KE) Nru 614/2007 se
jispiċċa fil-31 ta' Diċembru 2013. Huwa essenzjali
għall-iżvilupp tal-istandardizzazzjoni Ewropea li l-parteċi
pazzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lintrapriżi żgħar u ta' daqs medju, il-konsumaturi u linteressi ambjentali u soċjali tkompli tiġi mħeġġa.
Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom għan ta' interess
Ewropew ġenerali u, minħabba l-mandat speċifiku
tagħhom li tawhom l-organizzazzjonijiet nazzjonali bla
profitt, jikkostitwixxu netwerk Ewropew li jirrappreżenta
ll-organizzazzjonijiet bla profitt attivi fl-Istati Membri u li
jippromwovu l-prinċipji u l-politika konsistenti malgħanijiet tat-Trattati. Minħabba l-kuntest li joperaw fih
u l-għanijiet statutorji tagħhom, l-organizzazzjonijiet
Ewropej li jirrappreżentaw lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs
medju, lill-konsumaturi u l-interessi ambjentali u soċjali

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

L
L
L
L

Il-proċedura għall-identifikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet
tekniċi tal-ICT prevista f'dan ir-Regolament m'għandhiex
tippreġudika l-koerenza tas-sistema Ewropea ta' standar
dizzazzjoni. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu wkoll
jistipula l-kundizzjonijiet li bihom jista' jitqies li speċifi
kazzjoni teknika ma tkunx ta' kunflitt ma' standards
Ewropej oħra.

(37)

Qabel jiġu identifikati l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT
li jistgħu jkunu eliġibbli għar-referenzjar fl-akkwist pubb
liku, il-Pjattaforma b'Multipartijiet Interessati stabbilita
fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru
2011 (1) għandha tintuża bħala forum għall-konsultazz
joni tal-partijiet interessati Ewropej u nazzjonali, l-orga
nizzazzjonijiet Ewropej ta' standardizzazzjoni u l-Istati
Membri sabiex tkun żgurata l-leġittimazzjoni tal-proċess.

(38)

Id-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tistabbilixxi r-regoli
dwar il-kontribut tal-Unjoni għall-finanzjament tal-istan
dardizzazzjoni Ewropea sabiex jiġi żgurat li l-istandards
Ewropej u strumenti oħra ta' standardizzazzjoni Ewropea
jiġu żviluppati u riveduti b'appoġġ tal-għanijiet, il-leġis
lazzjoni u l-politika tal-Unjoni. Għall-finijiet tas-simplifi
kazzjoni amministrattiva u baġitarja, jixraq li f'dan irRegolament jiġu inkorporati d-dispożizzjonijiet ta' dik
id-Deċiżjoni f'dan ir-Regolament u li meta jkun possibli
jintużaw il-proċeduri l-inqas ta' piż.

(39)

Fid-dawl tal-ambitu wiesa' ħafna tal-istandardizzazzjoni
Ewropea fl-appoġġ tal-leġislazzjoni u tal-politika u talUnjoni u tat-tipi differenti ta’ attivitajiet tal-istandardiz
zazzjoni, jeħtieġ li jkun hemm arranġamenti differenti
għall-finanzjament. Dan jittratta prinċipalment għotjiet
mingħajr sejħiet għall-proposti lill-organizzazzjonijiet
Ewropej ta' standarizzazzjoni u l-korpi nazzjonali ta'
istandardizzazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tat-tieni
subparagrafu tal-Artikolu 110(1) tar-Regolament tal-

(1) ĠU C 349, 30.11.2011, p. 4.
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mill-Kummissjoni għall-ħarsien tal-interessi finanzjarji talKomunitajiet Ewropej mill-frodi u minn irregolaritajiet
oħra (2), u mar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999
dwar l-investigazzjonijiet imwettqa mill-Uffiċċju Ewropew
kontra l-Frodi (OLAF) (3).

fl-istandardizzazzjoni Ewropea, għandhom rwol perma
nenti li huwa essenzjali għall-attivitajiet u l-politika talUnjoni. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha tkun f'po
żizzjoni li tagħti għotjiet lil dawk l-organizzazzjonijiet bla
ma tapplika, fil-każ tal-għotjiet operattivi, il-prinċipju tattnaqqis annwali previst fl-Artikolu 113(2) tar-Regolament
(KE, Euratom) Nru 1605/2002.

(42)

(43)

(44)

(45)

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

Il-finanzjament tal-Unjoni għandu jipprova jistabbilixxi
standards Ewropej jew strumenti ta' standardizzazzjoni
Ewropej għal prodotti u għal servizzi, jiffaċilita l-użu
tagħhom mill-intrapriżi permezz tal-appoġġ imtejjeb
għat-traduzzjoni tagħhom fid-diversi lingwi tal-Unjoni,
sabiex l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jkunu jistgħu
jibbenefikaw bis-sħiħ mill-fehim u l-applikazzjoni talistandards Ewropej, isaħħaħ il-koeżjoni tas-sistema
Ewropea tal-istandardizzazzjoni u jiżgura aċċess ġust u
trasparenti għall-istandards Ewropej għall-parteċipanti
tas-suq kollha fl-Unjoni. Dan huwa importanti b'mod
speċjali fir-rigward ta' każijiet fejn l-użu tal-istandards
jagħmel possibbli l-konformità mal-leġislazzjoni relevanti
tal-Unjoni.

Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Rego
lament, għandu jkun hemm il-possibilità tal-użu talkompetenza neċessarja, partikolarment fil-qasam tal-veri
fika u tal-ġestjoni finanzjarja, kif ukoll tal-mezzi ta’
appoġġ amministrattiv li jistgħu jiffaċilitaw l-implimen
tazzjoni u l-valutazzjoni fuq bażi regolari r-relevanza
tal-attivitajiet li jirċievu l-finanzjament mill-Unjoni biex
jiġu żgurati l-utilità u l-impatt tagħhom.

Jeħtieġ ukoll li jittieħdu miżuri xierqa biex jiġu evitati lfrodi u l-irregolaritajiet, kif ukoll biex jiġu rkuprati fondi
li jkunu tħallsu mingħajr ma kienu dovuti b'konformità
mar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95
tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-ħarsien tal-interessi
finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (1), mar-Regolament
(Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996
dwar il-kontroll u l-ispezzjonijiet fuq il-post immexxija

(1) ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1.
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(46)

Sabiex taġġorna l-listi tal-organizzazzjonijiet Ewropej talistandardizzazzjoni u biex jiġu adattati l-kriterji għallorganizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-SMEs u l-partijiet
soċjali interessati għal iktar żviluppi fir-rigward tannatura tagħhom bħala organizzazzjonijiet mingħajr
qligħ u r-rappreżentattività tagħhom, is-setgħa li jiġu
adottati atti skont l-Artikolu 20 TFUE għandha tiġi dele
gata lill-Kummissjoni għall-emendi tal-Annessi ta' dan irRegolament. Huwa ta’ importanza partikolari li lKummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul ixxogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti. IlKummissjoni, waqt li tkun qed tipprepara u tfassal l-atti
delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin
u xierqa tad-dokumenti relevanti lill-Parlament Ewropew
u lill-Kunsill.

(47)

Il-kumitat stabbilit b'dan ir-Regolament għandu jassisti
lill-Kummissjoni fil-kwistjonijiet kollha relatati mal-impli
mentazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'kunsiderazzjoni
xierqa għall-fehmiet tal-esperti settorjali.

(48)

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-impli
mentazzjoni ta' dan ir-Regolament, is-setgħat ta' impli
mentazzjoni għandhom ikunu konferiti lill-Kummissjoni.
Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Rego
lament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u lprinċipji ġenerali rigward il-mekkaniżmi għall-kontroll
mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri ta’ implimen
tazzjoni mill-Kummissjoni (4).

(49)

Il-proċedura konsultattiva għandha tintuża għall-adozz
joni ta' atti implimentattivi fir-rigward tal-oġġezzjonijiet
għall-istandards u meta r-referenzi għall-istandard armo
nizzat ikkonċernat ikunu għadhom ma ġewx ippubblikati
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, billi l-istandard rele
vanti ikun għadu ma wassalx għall-preżunzjoni talkonformità mar-rekwiżiti essenzjali stipulati fil-leġislazz
joni applikabbli tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni.

(50)

Il-proċedura ta' eżami għandha tintuża għal kull talba
għal standardizzazzjoni imressqa lill-organizzazzjonijiet
Ewropej tal-istandardizzazzjoni u l-adozzjoni ta' atti
implimentattivi fir-rigward tal-oġġezzjonijiet għall-istan
dards armonizzati u meta r-referenzi għall-istandard
armonizzat ikkonċernat ikunu diġà ġew ippubblikati
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, billi deċiżjoni bħal
din ikollha l-konsegwenzi fuq il-preżunzjoni tal-konfor
mità mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli.

(2) ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2.
(3) ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.
(4) ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
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Sabiex jintlaħqu l-objettivi prinċipali ta' dan ir-Regola
ment u jiġu ffaċilitati proċeduri mħeffa ta' teħid ta' deċiż
jonijiet kif ukoll biex jitnaqqas il-ħin ġenerali ta' żvilupp
għall-istandards, għandu jsir użu kemm jista' jkun millmiżuri proċedurali previsti fir-Regolament (UE) Nru
182/2011, li jagħmluha possibbli li l-president talkumitat relevanti jistabbilixxi limitu ta' żmien li fih lkumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu skont l-urġenza
tal-kwistjoni. Barra minn hekk, meta jkun ġustifikat,
għandu jkun possibbli li l-opinjoni tal-kumitat tinkiseb
permezz ta' proċedura bil-miktub, u s-silenzju min-naħa
tal-membru tal-kumitat għandu jitqies bħala qbil taċitu.
Peress li l-objettivi ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jkunu
żgurati l-effettività u l-effiċjenza tal-istandards u l-istan
dardizzazzjoni bħala għodod politiċi għall-Unjoni
permezz tal-kooperazzjoni bjen l-organizzazzjonijiet
Ewropej tal-istandardizzazzjoni, il-korpi nazzjonali talistandardizzazzjoni, l-Istati Membri u l-Kummissjoni, listabbiliment ta' standards Ewropej u strumenti ta' stan
dardizzazzjoni Ewropea għal prodotti u għal servizzi li
jappoġġjaw il-leġislazzjoni u l-politika tal-Unjoni, l-iden
tifikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT eliġibbli
għar-referenzjar, il-finanzjament tal-istandardizzazzjoni
Ewropea u l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati flistandardizzazzjoni Ewropea ma jistgħux jinkisbu b'mod
sodisfaċenti mill-Istati Membri u jistgħu, għalhekk,
minħabba l-effett tagħhom, jinkisbu aħjar fil-livell talUnjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f' konformita'
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5
TUE. F 'konformita' mal-prinċipju tal-proporzjonalità,
kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu
dawk l-objettivi.

(53)

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 jiġu emendati skont dan.

(54)

Id-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE
87/95/KEE għandhom jiġu revokati.

u

d-Deċiżjoni

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1
Is-Suġġett
Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli dwar il-kooperazzjoni
bejn organizzazzjoni Ewropej tal-istandardizzazzjoni, il-korpi
nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, l-Istati Membri u l-Kummiss
joni, l-istabbiliment ta' standards Ewropej u strumenti ta' stan
dardizzazzjoni Ewropea għal prodotti u servizzi li jappoġġaw illeġislazzjoni u l-politika, l-identifikazzjoni ta' speċifikazzjonijiet
tekniċi tal-ICT eliġibbli għar-referenzjar, il-finanzjament talistandardizzazzjoni Ewropea u l-parteċipazzjoni tal-partijiet inte
ressati fl-istandardizzazzjoni Ewropea.
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Artikolu 2
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-defi
nizzjoni li ġejjin:
(1) “standard” tfisser speċifikazzjoni 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 ġejjin:
(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-bażi ta' talba mill-Kummissjoni għallapplikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar l-armo
nizzazzjoni;
(d) “standard internazzjonali” tfisser standard adottat minn
korp nazzjonali tal-istandardizzazzjoni;
(2) “strument ta' standardizzazzjoni Ewropea” tfisser
kwalunkwe speċifikazzjoni teknika oħra li mhijiex standard
Ewropew, adottata minn organizzazzjoni Ewropea talistandardizzazzjoni għall-applikazzjoni ripetuta u kontinwa
u li l-konformità magħha mhijiex obbligatorja;
(3) “abbozz ta’ standard” tfisser dokument li jkun fih it-test
tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li jkollhom x’jaqsmu ma’
suġġett partikolari, li jkun qiegħed jiġi kkunsidrat għalladozzjoni skont il-proċedura tal-istandards relevanti, kif
dan id-dokument ikun jinsab wara x-xogħol ta’ tħejjija u
kif ikun ġie ċċirkolat għall-kummenti jew l-iskrutinju talpubbliku;
(4) “speċifikazzjoni teknika” tfisser dokument li jippreskrivi rrekwiżiti tekniċi li għandhom jiġu ssodisfati minn prodott,
proċess, servizz jew sistema u li jistipula wieħed jew iżjed
minn dawn:
(a) il-karatteristiċi meħtieġa minn prodott, inkluż il-livelli
tal-kwalità, ir-rendiment, l-interoperabbiltà, il-protezz
joni ambjentali, is-saħħa, is-sikurezza jew id-dimensjo
nijiet, u inklużi r-rekwiżiti applikabbli għall-prodott firrigward tal-isem li jinbiegħ bih, it-terminoloġija, issimboli, l-ittestjar u l-metodi tal-ittestjar, l-imballaġġ,
l-immarkar u l-ittikkettjar u l-proċeduri tal-evalwazz
joni tal-konformità;
(b) il-metodi u l-proċessi tal-produzzjoni użati għallprodotti agrikoli kif definiti fl-Artikolu 38(1) TFUE,
il-prodotti maħsuba għall-konsum mill-bniedem jew
mill-annimali, u l-prodotti mediċinali, kif ukoll ilmetodi u l-proċessi tal-produzzjoni li għandhom
x'jaqsmu ma' prodotti oħra, fejn dawn ikolhom effett
fuq il-karatteristiċi tagħhom;
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(c) il-karatteristiċi mitluba minn servizz inkluż il-livelli talkwalità, ir-rendiment, l-interoperabbiltà, il-protezzjoni
ambjentali, is-saħħa jew is-sikurezza, u inklużi r-rekwi
żiti applikabbli fuq il-fornitur fir-rigward tal-informazz
joni li għandha tingħata lir-riċevitur, kif speċifikat flArtikolu 22(1) sa (3) tad-Direttiva 2006/123/KE;
(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 jistab
bilixxi kundizzjonijiet armonizzati għall-kumerċjaliz
zazzjoni tal-prodotti għall-bini (1), f'rabta mal-karatte
ristiċi essenzjali tagħhom.
(5) “speċifikazzjoni teknika tal-ICT' tfisser speċifikazzjoni
teknika fil-qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u talkomunikazzjoni;
(6) “prodott” tfisser kwalunkwe prodott manifatturat b’mod
industrijali u kwalunkwe prodott agrikolu, inklużi prodotti
tal-ħut;
(7) “servizz” tfisser kwalunkwe attività ekonomika ta' impjieg
awtonomu normalment ipprovdut b’rimunerazzjoni, kif
definit fl-Artikolu 57 TFUE;
(8) “organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni” tfisser
organizzazzjoni msemmija fl-Anness I;
(9) ”korp internazzjonali tal-istandardizzazzjoni” tfisser l-Orga
nizzazzjoni Internazzjonali tal-Istandardizzazzjoni (ISO), ilKummissjoni Elettroteknika Internazzjonali (IEC) u lUnjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (ITU);
(10) “korp nazzjonali tal-istandardizzazzjoni” tfisser korp noti
fikat lill-Kummissjoni minn Stat Membru f'konformità
mal-Artikolu 27 ta' dan ir-Regolament.
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2.
Fir-rigward ta' kull standard u prodott Ewropew tal-istan
dardizzazzjoni l-programm ta' ħidma għandu jindika:
(a) is-suġġett;
(b) l-istadju li fih jinsab l-iżvilupp tal-istandards u strumenti ta'
standardizzazzjoni Ewropea;
(c) ir-referenzi ta' kull standard internazzjonali meħud bħala
bażi.
3.
Kull organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni u
korp nazzjonali tal-istandardizzazzjoni għandhom jagħmlu lprogramm ta' ħidma tagħhom disponibbli fil-websajt tagħhom
jew kwalunkwe websajt oħra disponibbli pubblikament, kif
ukoll jagħmlu disponibbli avviż dwar l-eżistenza tal-programm
ta' ħidma f'pubblikazzjoni nazzjonali jew, fejn xieraq, pubb
likazzjoni Ewropea tal-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni.
4.
Mhux iktar tard mill-mument tal-pubblikazzjoni tal-prog
ramm ta' ħidma tiegħu, kull organizzazzjoni Ewropea ta' stan
darizzazzjoni jew korp nazzjonali ta' istandardizzazzjoni
għandu jinnotifika l-eżistenza tal-programm lill-organizzazzjoni
jiet Ewropej ta' standarizzazzjoni u l-korpi nazzjonali ta' istan
dardizzazzjoni l-oħrajn u lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni
għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għall-Istati
Membri permezz tal-kumitat imsemmi fl-Artikolu 22.
5.
Il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni ma jistgħux
joġġezzjonaw li suġġett għall-istandardizzazzjoni fil-programm
ta' ħidma tagħhom li jkun qed jiġi kkunsidrat fil-livell Ewropew
b'mod konformi mar-regoli stabbiliti mill-organizzazzjonijiet
Ewropej tal-istandardizzazzjoni u ma jistgħu jieħdu ebda azzjoni
li tista' tippreġudika deċiżjoni f'dan ir-rigward.

Artikolu 3

6.
Matul it-tħejjija ta' standard armonizzat jew wara li lapprovazzjoni tiegħu, il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni
m'għandhom jieħdu ebda azzjoni li tista' tippreġudika l-armo
nizzazzjoni intiża u, b'mod partikolari, m'għandhomx jippubb
likaw fil-qasam ikkonċernat standard nazzjonali ġdid jew rivedut
li mhuwiex kompletament konformi ma' standard armonizzat
eżistenti. Wara l-pubblikazzjoni ta' standard armonizzat ġdid, listandards nazzjonali kunfliġġenti kollha għandhom jiġu rtirati
sa skadenza raġunata.

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

Artikolu 4

KAPITOLU II
IT-TRASPARENZA

U

L-PARTEĊIPAZZJONI
INTERESSATI

TAL-PARTIJIET

1.
Mill-inqas darba fis-sena, kull organizzazzjoni Ewropea
tal-istandardizzazzjoni u korp nazzjonali tal-istandardizzazzjoni
għandhom jistabbilixxu l-programm ta' ħidma tagħhom. Dak ilprogramm ta' ħidma għandu jkun fih informazzjoni dwar listandards u strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea li orga
nizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni jew korp nazzjonali
tal-istandardizzazzjoni jkollhom l-intenzjoni li jħejju jew jemen
daw, li qed iħejju jew jemendaw u li adottaw fil-perjodu talprogramm ta' ħidma preċedenti, sakemm dawn ma jkunux tras
pożizzjonijiet identiċi jew ekwivalenti ta' standards internazz
jonali jew Ewropej.
(1) ĠU L 88, 4.4.2011, p. 5.

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-istandardizzazz
joni 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 żmien tliet
xhur iwieġbu u jqisu kwalunkwe kumment li jaslilhom
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mingħand kwalunkwe organizzazzjoni Ewropea ta' standariz
zazzjoni, korp nazzjonali ta' istandardizzazzjoni oħrajn jew
mill-Kummissjoni dwar kwalunkwe abbozz imsemmi fil-para
grafu 1.
3.
Meta korp nazzjonali tal-istandardizzazzjoni jirċievi
kummenti li jindikaw li l-abbozz ta' standard se jkollu impatt
negattiv fuq is-suq intern, dan għandu jikkonsulta lill-organiz
zazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni u lill-Kummissjoni
qabel ma jadottah.
4.

Il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni għandhom:

(a) ji'guraw aċċess 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
Parteċipazzjoni tal-partijiet interessati flistandardizzazzjoni Ewropea
1.
L-organizzazzjonijiet
Ewropej
tal-istandardizzazzjoni
għandhom jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw rappreżentanza xierqa u
parteċipazzjoni effettiva tal-partijiet interessati relevanti kollha,
inklużi l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-organizzazzjonijiet
tal-konsumaturi u partijiet interessati ambjentali u soċjali fl-atti
vitajiet tagħhom ta' standardizzazzjoni. Dawn għandhom, parti
kolarment iħeġġu u jiffaċilitaw tali rappreżentazzjoni u parteċi
pazzjoni permezz tal-organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet
interessati li jirċievu finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Rego
lament, fil-livell tal-iżvilupp tal-politika u fl-istadji li ġejjin taliżvilupp tal-istandards Ewropej jew strumenti ta' standardizzazz
joni Ewropea:
(a) il-proposta u l-aċċettazzjoni ta' punti ġodda fl-aġenda ta'
ħidma;
(b) id-diskussjoni teknika dwar il-proposti;
(c) it-tressiq ta' kummenti dwar l-abbozzi;
(d) ir-reviżjoni ta' standards Ewropej eżistenti jew strumenti ta'
standardizzazzjoni Ewropea eżistenti;
(e) it-tixrid ta' informazzjoni dwar l-istandards Ewropej u stru
menti ta' standardizzazzjoni Ewropea adottati, u l-promozz
joni tagħhom.
2.
Barra l-kollaborazzjoni mal-awtoritajiet tas-sorveljanza fissuq fl-Istati Membri, il-faċilitajiet ta' riċerka tal-Kummissjoni u lorganizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet interessati li jirċievu
finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Regolament, l-organiz
zazzjoni Ewropej tal-istandardizzazzjoni għandhom jinkoraġ
ġixxu u jiffaċilitaw rappreżentanza xierqa, fil-livell tekniku, talintrapriżi, iċ-ċentri tar-riċerka, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka talKummissjoni, l-universitajiet, l-awtoritajiet għas-sorveljanza tassuq fl-Istati Membri, is-sħab soċjali u entitajiet legali oħra, fl-
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attivitajiet tal-istandardizzazzjoni f'qasam ġdid b'implikazzjoni
jiet politiċi jew tekniċi sinifikanti, jekk l-entitajiet legali kkonċer
nati jkunu pparteċipaw fi proġett marbut ma' dak il-qasam u li
kien iffinanzjat mill-Unjoni fi programm ta' qafas multiannwali
għal attivitajiet fil-qasam tar-riċerka, l-innovazzjoni u l-iżvilupp
teknoloġiku, adottat skont l-Artikolu 182 tat-TFUE.
Artikolu 6
L-aċċess tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għallistandards
1.
Il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni għandhom
jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw l-aċċess tal-intrapriżi żgħar u ta'
daqs medju għall-istandards u l-proċess ta' żvilupp tal-istandards
sabiex jilħqu livell ogħla ta' parteċipazzjoni fis-sistema ta' stan
dardizzazzjoni, pereżempju billi:
(a) jidentifikaw, fil-programmi ta' ħidma annwali tagħhom, ilproġetti ta' standardizzazzjoni li huma ta' interess partikolari
għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;
(b) jagħtu aċċess lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għallattivitajiet ta' standardizzazzjoni mingħajr ma jobbligawhom
isiru membru ta' korp nazzjonali ta' istandardizzazzjoni;
(c) jipprovdu aċċess ħieles jew rati speċjali għall-parteċipazzjoni
f’attivitajiet ta’ standardizzazzjoni;
(d) jipprovdu aċċess ħieles għall-abbozzi ta’ standards;.
(e) jipprovdu mingħajr ħlas sommarji ta' standards fil-websajt
tagħhom;
(f) japplikaw rati speċjali għall-provvista ta' standards jew ilprovvista ta' ġabriet ta' standards bi prezz imraħħas;
2.
Il-korpi tal-istandardizzazzjoni nazzjonali għandhom
jagħmlu skambju tal-aħjar prattiki, bil-għan li jtejbu l-parteċi
pazzjoni tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju fl-attivitajiet ta'
standardizzazzjoni u biex iżidu u jiffaċilitaw l-użu tal-istandards
mill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.
3.
Il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni għandhom
jibagħtu rapporti annwali lill-organizzazzjonijiet Ewropej talistandardizzazzjoni fir-rigward tal-attivitajiet tagħhom fil-para
grafi 1 u 2 u l-miżuri l-oħra kollha biex jitjiebu l-kundizzjonijiet
għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju biex jużaw l-istandards u
jipparteċipaw fil-proċess ta' żvilupp tal-istandards. Il-korpi nazz
jonali tal-istandardizzazzjoni għandhom jippubblikaw dawk irrapporti fuq il-websajts tagħhom.
Artikolu 7
Il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi flistandardizzazzjoni Ewropea
L-Istati Membri, meta jkun xieraq, għandhom iħeġġu l-parteċi
pazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi, b'mod partikolari tal-awtorita
jiet tas-sorveljanza tas-suq, fl-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni
nazzjonali, li għandhom l-objettivi li jiżviluppaw jew jirrevedu
l-istandards mitluba mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 10.
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għall-

Ewropew tal-istandardizzazzjoni qabel data ta' skadenza stabbi
lita. Standards Ewropej u strumenti Ewropej ta' standardizzazz
joni għandhom ikunu mmexxija mis-suq, iqisu l-interess pubb
liku kif ukoll l-objettivi politiċi ddikkjarati b'mod ċar fit-talba
tal-Kummissjoni u jkunu bbażati fuq il-kunsens. Il-Kummissjoni
għandha tiddetermina r-rekwiżiti fir-rigward tal-kontenut li
għandhom jintlaħqu mid-dokument mitlub u skadenza għalladozzjoni tiegħu.

1.
Il-Kummissjoni għandha tadotta programm ta' ħidma
annwali tal-Unjoni għall-istandardizzazzjoni Ewropea li għandu
jidentifika prijoritajiet strateġiċi għall-istandardizzazzjoni Ewro
pea, b'kunsiderazzjoni tal-istrateġiji għaż-żmien twil tal-Unjoni
għat-tkabbir. Din għandha tindika l-istandards Ewropej u stru
menti ta' standardizzazzjoni Ewropea li l-Kummissjoni jkollha lintenzjoni titlob mill-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni f'
konformita' mal-Artikolu 10.

2.
Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu
adottati f' konformita' mal-proċedura stipulata mill-Arti
kolu 22(3) wara konsultazzjoni ma' organizzazzjonijiet Ewropej
ta' standardizzazzjoni organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet
interessati li jirċievu finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Rego
lament kif ukoll mal-kumitat stabbilit mill-att korrispondenti ta'
leġislazzjoni tal-Unjoni, meta jkun jeżisti kumitat bħal dak, jew
wara forom oħra ta' konsultazzjoni tal-esperti settorjali.

2.
Il-programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni għall-istandar
dizzazzjoni Ewropea għandu jiddefinixxi l-għanijiet u l-politika
speċifiċi għall-istandards Ewropej u strumenti ta' standardizzazz
joni Ewropea l-oħra li l-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni titlob
mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni skont lArtikolu 10. F'każi ta' urġenza l-Kummissjoni tista' toħroġ ittalbiet mingħajr ebda avviż minn qabel.

3.
L-organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni rele
vanti għandha tindika, fi żmien xahar wara li tirċievi t-talba
msemmija fil-paragrafu 1, jekk hiex se taċċettaha.

KAPITOLU III
L-ISTANDARDS EWROPEJ U STRUMENTI TA' STANDARDIZ
ZAZZJONI EWROPEA B'APPOĠĠ TAL-LEĠISLAZZJONI U LPOLITIKA TAL-UNJONI

Artikolu 8
Il-programm

ta' ħidma annwali tal-Unjoni
istandardizzazzjoni Ewropea

3.
Il-programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni għall-istandar
dizzazzjoni Ewropea għandu wkoll jinkludi objettivi għaddimensjoni internazzjonali tal-istandardizzazzjoni Ewropea,
b'appoġġ għal-leġislazzjoni u l-politika tal-Unjoni.
4.
Il-programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni għall-istandar
dizzazzjoni Ewropea għandu jiġi adottat wara li titwettaq
konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet interessati relevanti, inklużi
l-organizzazzjonijiet Ewropej ta' standarizzazzjoni u l-organiz
zazzjonijiet Ewropej ta' partijiet interessati li jirċievu finanzja
ment tal-Unjoni skont dan ir-Regolament, u l-Istati Membri
permezz tal-kumitat imsemmi fl-Artikolu 22 ta' dan ir-Regola
ment.
5.
Wara l-adozzjoni tiegħu, il-Kummissjoni għandha tagħmel
il-programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni għall-istandardizzazz
joni Ewropea disponibbli fil-websajt tagħha.
Artikolu 9

4.
Meta ssir talba għal għoti ta' fondi, il-Kummissjoni
għandha tinforma lill-organizzazzjonijietEwropej tal-istandardiz
zazzjoni rilevanti, fi żmien xahrejn wara li tirċievi l-aċċettazzjoni
msemmija fil-paragrafu 3, dwar l-għoti ta' għotja għall-abbozzar
ta' standard Ewropew jew strument Ewropew tal-istandardiz
zazzjoni.
5.
L-orgagnizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet li
jsiru għall-iżvilupp tad-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1.
Il-Kummissjoni, flimkien mal-organizzazzjonijiet Ewropej talistandardizzazzjoni, għandha tevalwa l-konformità tad-doku
menti abbozzati mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandar
dizzazzjoni mat-talba inizjali tagħha.
6.
Meta standard armonizzat jissodisfa r-rekwiżiti li jkollu lgħan li jkopri u li huma stipulati fil-leġislazzjoni korrispondenti
tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni, Il-Kummissjoni għandha
tippubblika referenza ta' tali standard armonizzat mingħajr
dewmien f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew permezz ta'
mezzi oħra f' konformita' mal-kundizzjonijiet stipulati fl-att
korrispondenti tal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazz
joni.

Il-kooperazzjoni mal-faċilitajiet ta' riċerka
Il-faċilitajiet ta' riċerka tal-Kummissjoni għandhom jikkontrib
wixxu għat-tħejjija tal-programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni
għall-istandardizzazzjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 8 u jipp
rovdu lill -organizzazzjonijiet tal-istandardizzazzjoni Ewropej
bil-fehmiet xjentifiċi tagħhom, fl-oqsma tal-għarfien espert tagħ
hom, biex ikun żgurat li l-istandards Ewropej iqisu l-kompetit
tività ekonomika u l-ħtiġijiet tas-soċjetà, bħal dawk tas-sostenib
biltà ambjentali u t-tħassib dwar is-sikurezza u s-sigurtà.
Artikolu 10
It-talbiet tal-istandardizzazzjoni lill-korpi Ewropej talistandardizzazzjoni
1.
Il-Kummissjoni, fil-limitu tal-kompetenzi stipulati fit-Trat
tati, tista' titlob lil korp Ewropew tal-istandardizzazzjoni wieħed
jew iktar biex jabbozza standard Ewropew jew strument

Artikolu 11
Oġġezzjonijiet formali kontra standards armonizzati
1.
Meta Stat Membru jew il-Parlament Ewropew iqisu li stan
dard armonizzat ma jissodisfax kompletament ir-rekwiżiti li
jkollu l-għan li jkopri u li huma stipulati fil-leġislazzjoni rele
vanti tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjni, l-istituzzjoni li toġġezz
jona għandha tinforma lill-Kummissjoni b'dan bi spjegazzjoni
dettaljata u l-Kummissjoni għandha, wara li tikkonsulta lillkumitat stabbilit mill-leġislazzjoni korrispondenti dwar l-armo
nizzazzjoni tal-Unjoni, jekk ikun jeżisti, jew wara forom oħra ta'
konsultazzjoni tal-esperti settorjali, tiddeċiedi:
(a) li tippubblika, li ma tippubblikax jew li tippubblika b'res
trizzjoni r-referenzi għall-istandard armonizzat f'Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;
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(b) li żżomm, li żżomm b'restrizzjoni jew li tirtira r-referenzi
għall-istandard armonizzat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

tista' tiddeċiedi li tidentifika l-ispeċifikazzjoni teknika modifikata
tal-ICT jew li tirtira l-identifikazzjoni.

2.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika informazzjoni filwebsajt tagħha dwar l-istandards armonizzati li kienu suġġetti
għad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1.

3.
Id-deċiżjonijiet previsti fil-paragrafu 1 u fil-paragrafu 2
għandhom jiġu adottati wara konsultazzjoni mal-Pjattaforma
Ewropea b'Multipartijiet Interessati dwar l-istandardizzazjoni
tal-ICT, li tinkludi organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardiz
zazzjoni, l-Istati Membri u l-partijiet interessati relevanti, u
wara konsultazzjoni mal-Kumitat stabbilit mil-leġislazzjoni
korrispondenti tal-Unjoni, jekk ikun jeżisti, jew wara forom
oħra ta' konsultazzjoni mal-esperti settorjali, jekk tali kumitat
ma jkunx jeżisti.

3.
Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-organizzazzjoni
Ewropea tal-istandardizzazzjoni kkonċernata dwar id-deċiżjoni
msemmija fil-paragrafu 1 u, jekk ikun meħtieġ, titlob li jiġu
riveduti l-istandards armonizzati kkonċernati.
4.
Id-deċiżjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan
l-Artikolu għandha tiġi adottata skont il-proċedura konsultattiva
msemmija fl-Artikolu 22(2).
5.
Id-deċiżjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ta' dan
l-Artikolu għandha tiġi adottata skont il-proċedura ta' eżami
msemmija fl-Artikolu 22(3).
Artikolu 12
In-notifika ta’ organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema ta’ notifika għallpartijiet interessati kollha, inklużi l- organizzazzjonijiet Ewropej
ta' standarizzazzjoni u organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet
interessati li jirċievu finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Rego
lament sabiex tiġi żgurata konsultazzjoni xierqa u r-rilevanza
tas-suq qabel:
(a) l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma tal-Unjoni għall-istan
dardizzazzjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 8(1);
(b) l-adozzjoni tat-talbiet għal standardizzazzjoni msemmija flArtikolu 10;
(c) it-teħid ta’ deċiżjoni dwar l-oġġezzjonijiet formali għal stan
dards armonizzati, kif imsemmi fl-Artikolu 11(1);
(d) it-teħid ta' deċiżjoni dwar l-identifikazzjoni tal-ispeċifikazz
jonijiet tekniċi tal-ICT msemmija fl-Artikolu 13;
(e) l-adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 20.
KAPITOLU IV
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI TAL-ICT

Artikolu 13
Idenitifikazzjoni

tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi
eliġibbli għar-referenzjar

tal-ICT

1.
Jew fuq proposta minn Stat Membru jew fuq l-inizjattiva
tagħha stess, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tidentifika speċi
fikazzjonijiet tekniċi tal-ICT li mhumiex standards nazzjonali,
Ewropej jew internazzjonali, iżda li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipu
lati fl-Anness II, li jistgħu jiġu referenzjati primarjament biex
tkun tista' ssir l-interoperabilità fl-akkwist pubbliku.
2.
Jew fuq proposta minn Stat Membru jew fuq inizjattiva
tagħha stess, meta speċifikazzjoni teknika tal-ICT identifikata f'
konformita' mal-paragrafu 1 tiġi modifikata, irtirata jew ma
tibqax tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness II, il-Kummissjoni

Artikolu 14
L-użu tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT fl-akkwist
pubbliku
L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT imsemmija fl-Artikolu 13 ta'
dan ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu l-ispeċifikazzjoni
jiet tekniċi komuni msemmija fid-Direttivi 2004/17/KE,
2004/18/KE u 2009/81/KE u r-Regolament (KE, Euratom) Nru
2342/2002.
KAPITOLU V
IL-FINANZJAMENT TAL-ISTANDARDIZZAZZJONI EWROPEA

Artikolu 15
Il-finanzjament tal-organizzazzjonijiet talistandardizzazzjoni mill-Unjoni
1.
Il-finanzjament mill-Unjoni jista' jingħata lill-organizzazz
jonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni għall-attivitajiet tal-istan
dardizzazzjoni li ġejjin:
(a) l-iżvilupp u r-reviżjoni tal-istandards Ewropej jew ta' stru
menti ta' standardizzazzjoni Ewropea li huma meħtieġa u
adatti għall-appoġġ tal-leġislazzjoni 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;
(c) ir-rendiment tal-ħidma preliminari jew anċillari f'rabta malistandardizzazzjoni Ewropea, inkluż studji, attivitajiet ta'
kooperazzjoni, li jinkludu l-kooperazzjoni internazzjonali,
seminars, evalwazzjonijiet, analiżijiet komparattivi, ħidma
ta' riċerka, xogħol fil-laboratorju, testijiet f'laboratorji diffe
renti, xogħol ta' evalwazzjoni tal-konformità u miżuri li
jiżguraw li l-perjodi għall-iżvilupp u r-reviżjoni tal-istan
dards Ewropej jew strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea
jitqassru bla ħsara għall-prinċipji bażiċi, speċjalment il-prin
ċipji tal-ftuħ, il-kwalità, it-trasparenza u l-kunsens fost ilpartijiet interessati kollha;
(d) l-attivitajiet tas-segretarjati ċentrali tal-organizzazzjonijiet
Ewropej tal-istandardizzazzjoni, bħalma huma l-iżvilupp
tal-politika, il-koordinazzjoni tal-attivitajiet għall-istandardiz
zazzjoni, l-ipproċessar ta' xogħol tekniku u l-għoti ta' infor
mazzjoni lill-partijiet interessati;
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(e) it-traduzzjoni tal-istandards Ewropej jew strumenti ta' stan
dardizzazzjoni Ewropea użati b'appoġġ tal-leġislazzjoni u
tal-politika tal-Unjoni bil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni barra llingwi operattivi tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandar
dizzazzjoni jew, f'każijiet ġustifikati kif suppost, b'lingwi
oħra barra l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni;
(f) it-tfassil ta' informazzjoni biex tispjega, tinterpreta u tissim
plifika l-istandards Ewropej jew strumenti ta' standardizzazz
joni Ewropea, inkluż it-tfassil ta' gwidi għall-utenti,
sommarji tal-istandards, informazzjoni tal-aħjar prassi u
azzjonijiet ta' promozzjoni, strateġiji u programmi ta’ taħriġ;
(g) attivitajiet għat-twettiq ta' programmi ta' assistenza teknika,
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u l-promozzjoni u l-iżvilupp
tas-sistema Ewropea tal-istandardizzazzjoni u tal-istandards
Ewropej u strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea fost ilpartijiet interessati fl-Unjoni u fil-livell internazzjonali.
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-istandardiz
zazzjoni;
(b) korpi oħrajn li ngħataw mandat biex jikkontribwixxu għallattivitajiet msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu jew biex
iwettqu l-attivitajiet imsemmija fil-punti (c) u (g) tal-para
grafu 1, b'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet Ewropej
għall-istandardizzazzjoni.
Artikolu 16
Il-finanzjament ta' organizzazzjonijiet Ewropej oħra millUnjoni
Il-finanzjament mill-Unjoni jista' jingħata lill-organizzazzjonijiet
Ewropej ta' partijiet interessati li jilħqu l-kriterji stabbiliti flAnness III ta' dan ir-Regolament għall-attivitajiet li ġejjin:
(a) il-funzjonament ta' dawn l-organizzazzjonijiet u tal-attivita
jiet tagħhom marbuta mal-istandardizzazzjoni Ewropea u
internazzjonali, inklużi l-ipproċessar tal-ħidma teknika u lgħoti tal-informazzjoni lill-membri u lil partijiet interessati
oħra;
(b) il-provvista ta' għarfien espert legali u tekniku, inklużi studji,
f'rabta mal-valutazzjoni tal-ħtieġa għal standards Ewropej u
strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea u l-iżvilupp tagħ
hom, u t-taħriġ tal-esperti;
(c) il-parteċipazzjoni f'xogħol tekniku fl-iżvilupp u r-reviżjoni
tal-istandards Ewropej u strumenti ta' standardizzazzjoni
Ewropea li huma meħtieġa u adatti għall-appoġġ tal-leġis
lazzjoni u tal-politika tal-Unjoni;
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(d) il-promozzjoni tal-istandards Ewropej u ta' strumenti ta'
standardizzazzjoni Ewropea, u l-informazzjoni dwar l-istan
dards, u dwar l-użu tagħhom, fost il-partijiet interessati,
inklużi l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u l-konsumaturi.
Artikolu 17
Arranġamenti finanzjarji
1.

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

(a) għotjiet mingħajr sejħa għall-proposti, jew kuntratti wara li
jsiru l-proċeduri tal-akkwist pubbliku, lil:
(i) organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzjoni u korpi
nazzjonali tal-istandardizzazzjoni biex iwettqu l-attivita
jiet imsemmija fl-Artikolu 15(1);
(ii) korpi identifikati b'att bażiku, skont it-tifsira tal-Arti
kolu 49 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002,
biex iwettqu, f'kollaborazzjoni organizzazzjonijiet
Ewropej tal-istandardizzazzjoni, l-attivitajiet msemmija
fil-punt (c) tal-Artikolu 15(1) ta' dan ir-Regolament;
(b) għotjiet wara sejħa għall-proposti, jew kuntratti wara li jsiru
l-proċeduri tal-akkwist pubbliku, lil korpi oħrajn imsemmija
fil-punt (b) tal-Artikolu 15(2):
(i) biex jikkontribwixxu għall-iżvilupp u r-reviżjoni talistandards Ewropej jew strumenti ta' standardizzazzjoni
Ewropea msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 15(1);
(ii) biex iwettqu l-ħidma preliminari jew anċillari msemmija
fil-punt (c) tal-Artikolu 15(1);
(iii) biex iwettqu l-attivitajiet imsemmija fil-punt (g) tal-Arti
kolu 15(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 16.
2.
L-attivitajiet tal-korpi msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu
ffinanzjati permezz ta':
(a) għotjiet għall-azzjonijiet;
(b) għotjiet għall-finanzjament tal-ħidmiet għall-organizzazz
jonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni u għall-organizzazz
jonijiet Ewropej ta' partijiet interessati li jilħqu l-kriterji stab
biliti fl-Anness III ta' dan ir-Regolament skont ir-regoli stab
biliti fir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002. Fil-każ
tat-tiġdid, l-għotjiet operattivi m'għandhomx jitnaqqsu awto
matikament.
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3.
Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-arranġamenti
għall-finanzjament imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, dwar lammonti tal-għotjiet u, fejn ikun meħtieġ, dwar il-perċentwal
massimu ta’ finanzjament skont it-tip ta’ attivita'.

4.
Ħlief f'każi ġustifikati kif xieraq, l-għotjiet imsemmija filpunti (a) u (b) tal-Artikolu 15(1) li jingħataw għall-attivitajiet ta'
standardizzazzjoni għandhom ikunu f'somma li titħallas f'darba
li titħallas u għall-attivitajiet ta' standardizzazzjoni msemmija filpunt (a) tal-Artikolu 15(1) għandha titħallas meta jiġu sodisfatti
l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) li l-istandards Ewropej jew strumenti ta' standardizzazzjoni
Ewropea mitluba mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 10 jiġu
adottati jew riveduti f'perjodu ta' żmien li mhux iktar millperjodu speċifikat fit-talba msemmija f'dak l-Artikolu;

(b) li l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-organizzazzjonijiet
tal-konsumatur u l-partijiet interessati ambjentali u soċjali
jkunu rappreżentati u jistgħu jipparteċipaw fl-attivitajiet alistandardizzazzjoni Ewropej, kif jirreferi għalihom l-Arti
kolu 5(1).
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kontrolli effettivi u permezz tal-irkupru tal-ammonti mħallsa
mhux kif dovut u, jekk jiġu individwati irregolaritajiet, permezz
ta' pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi, skont ir-Regola
menti (KE, Euratom) Nru 2988/95, (Euratom, KE) Nru
2185/96 u (KE) Nru 1073/1999.

2.
Għall-attivitajiet tal-Unjoni ffinanzjati skont dan ir-Regola
ment, il-kunċett ta' irregolarità ddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-Rego
lament (KE, Euratom) Nru 2988/95 għandu jfisser kwalunkwe
ksur ta' dispożizzjoni tal-liġi tal-Unjoni jew kwalunkwe inadem
pjenza ta' xi obbligu kuntrattwali li jkunu r-riżultat ta' att jew
ommissjoni minn operatur ekonomiku, li jkollhom, jew jista'
jkollhom l-effett li jippreġudikaw il-baġit ġenerali tal-Unjoni
jew baġits amministrati minnha b'nefqa mhux ġustifikata.

3.
Kull ftehim u kull kuntratt li jsir bis-saħħa ta' dan irRegolament għandu jipprovdi għall-monitoraġġ u l-kontroll
finanzjarju mill-Kummissjoni jew minn kwalunkwe rappreżen
tant li hija tawtorizza, u għall-verifiki mill-Qorti Ewropea talAwdituri, li jekk ikun meħtieġ, għandhom isiru fuq il-post.

KAPITOLU VI
ATTI DDELEGATI, IL-KUMITAT U R-RAPPURTAR

Artikolu 20
5.
L-għanijiet komuni ta' kooperazzjoni u l-kundizzjonijiet
amministrattivi u finanzjarji marbuta mal-għotjiet li jingħataw
lill-organizzazzjnijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni u lill-orga
nizzazzjonijiet 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-Kummiss
joni u dawk l-organizzazzjonijiet tal-istandardizzazzjoni u talpartijiet interessati, f' konformita' mar-Regolament (KE, Eura
tom) Nru 1605/2002 u r-Regolament (KE, Euratom) Nru
2342/2002. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' dawn il-ftehimiet.

Artikolu 18
Il-ġestjoni
L-approprjazzjonijiet determinati mill-awtorità tal-baġit għallfinanzjament tal-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni jistgħu jkopru
wkoll l-ispejjeż amministrattivi marbuta mat-tħejjija, il-monito
raġġ, l-ispezzjoni, il-verifika u l-valutazzjoni, li jkunu diretta
ment meħtieġa għall-iskopijiet tal-Artikoli 15, 16 u 17, inklużi
l-istudji, il-laqgħat, l-attivitajiet ta’ informazzjoni u ta’ pubb
likazzjoni, l-ispejjeż marbuta man-networks tal-informatika
għall-iskambju tal-informazzjoni kif ukoll kwalunkwe spiża
oħra għall-assistenza amministrattiva u teknika li l-Kummissjoni
tista' tuża għall-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni.

Artikolu 19
Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni
1.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li, meta jiġu implimentati
azzjonijiet iffinanzjati skont dan ir-Regolament, jitħarsu l-inte
ressi finanzjarji tal-Unjoni bl-applikazzjoni ta' miżuri preventivi
kontra frodi, korruzzjoni u attivitajiet illegali oħra, permezz ta’

Atti delegati
Il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati
skont l-Artikolu 21 fir-rigward ta' emendi għall-Annessi, sabiex:

(a) taġġorna l-lista ta' organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandar
dizzazzjoni stipulati fl-Anness I biex jiġu kkunsidrati tibdi
liet f'isimhom jew fl-istruttura tagħhom;

(b) tadatta l-kriterji għall-organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet
interessati stabbiliti l-Anness III ta' dan ir-Regolament għal
iktar żviluppi fir-rigward tan-natura bla qligħ tagħhom u rrappreżentattività tagħhom. Tali adattamenti m'għandhomx
ikollhom l-effett li joħolqu xi kriterji ġodda jew jabolixxu xi
kriterji eżisteni jew kategorija sħiħa ta' organizzazzjonijiet.

Artikolu 21
L-eżerċitar tad-delega
1.
Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti delegati tingħata lillKummissjoni bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.
Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Arti
kolu 20 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. Iddelega tas-setgħa għandha tiġġedded taċitament għal perijodi ta’
żmien identiċi, 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 20 tista’ tiġi
revokata f'kull ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċi
fikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ l-għada talpublikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
jew f’data sussegwenti speċifikata fiha. Din m'għandhiex
teffettwa l-validità ta' ebda att delegat li diġà 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 20 għandu jidħol fisseħħ biss jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel
l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dan
il-perjodu għandu jiġġedded b'xahrejn oħra fuq inizjattiva talParlament Ewropew jew tal-Kunsill.
Artikolu 22
Il-proċedura tal-kumitat
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat.
Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regola
ment (UE) Nru 182/2011.
2.
Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika
l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
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interessati soċjali f'korpi għall-istandardizzazzjoni nazz
jonali;
(c) ir-rappreżentanza tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju fuq
il-bażi tar-rapporti annwali msemmija fl-Artikolu 6(3);
(d) l-użu tal-ICT fis-sistema tal-istandardizzazzjoni;
(e) il-kooperazzjoni bejn il-korpi nazzjonali tal-istandardizzazz
joni u l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni.
2.
L-organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet interessati li
jkunu irċevew finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Regolament
li rċivew 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-organizzazz
jonijiet u l-attivitajiet imsemmijin fl-Artikolu 16.
3.
Sal-31 ta’ Diċembru 2015 u kull ħames snin wara dan, ilKummissjoni għandha tirapporta lill-Parlament Ewropew u lillKunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Dan irrapport għandu jkun fih analiżi tar-rapporti annwali msemmija
fil-paragrafi 1 u 2, evalwazzjoni tar-relevanza tal-attivitajiet talistandardizzazzjoni li qegħdin jieħdu finanzjament mill-Unjoni
fid-dawl tar-rekwiżiti tal-leġislazzjoni u tal-politika tal-Unjoni kif
ukoll valutazzjoni ta' miżuri ġodda potenzjali li jissimplifikaw ilfinanzjament tal-istandardizzazzjoni Ewropea u li jnaqqsu l-piż
amministrattiv għall-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardiz
zazzjoni.

3.
Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika
l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 25

4.
Meta l-opinjoni tal-kumitat trid tinkiseb bi proċedura bilmiktub, dik il-proċedura għandha tiġi tterminata mingħajr
riżultat meta, fil-perjodu ta' żmien għall-għoti tal-opinjoni, ilpresident tal-kumitat jiddeċiedi hekk jew maġġoranza sempliċi
ta' membri tal-kumitat jitolbu hekk.

Sat-2 ta’ Jannar 2015, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-impatt
tal-proċedura stabbilita mill-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament
fuq il-qafas ta' żmien għall-ħruġ ta' talbiet ta' standardizzazzjoni.
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-konklużjonijiet tagħha
f'rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Meta jkun xieraq,
dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposta leġis
lattiva sabiex dan ir-Regolament jiġi emendat.

Artikolu 23

Reviżjoni

Kooperazzjoni tal-kumitat ma' organizzazzjonijiet ta'
standardizzazzjoni u ma'partijiet interessati
Il-kumitat imsemmi fl-Artikolu 22(1) għandu jaħdem f'koo
perazzjoni mal-organizzazzjonijiet Ewropej ta' standarizzazzjoni
u mal-organizzazzjonijiet Ewropej ta' partijiet interessati li
jirċievu finanzjament tal-Unjoni skont dan ir-Regolament.
Artikolu 24

KAPITOLU VII
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikoli 26
Emendi
1.

Id-dispożizzjonijiet li ġejjin qed jitħassru:

(a) l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 89/686/KEE;

Rapporti
1.
L-organizzazzjonijiet
Ewropej
tal-istandardizzazzjoni
għandhom jibagħtu rapport annwali lill-Kummissjoni dwar limplimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dan għandu jkun fih
informazzjoni dettaljata dwar dawn li ġejjin:

(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;

(a) l-applikazzjoni tal-Artikoli 4, 5, 10, 15 u 17;
(e) l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 95/16/KE;
(b) ir-rappreżentanza tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, talorganizzazzjonijiet tal-konsumatur u tal-ambjent u partijiet

(f) l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/23/KE;
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(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-dispożizzjonijiet imħassra għandhom
jinftiehmu bħala referenzi għall-Artikolu 11 ta' dan ir-Regola
ment.
2.

Id-Direttiva 98/34/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(a) fl-Artikolu 1, jitħassru l-paragrafu 6 sa 10;
(b) l-Artikoli 2, 3 u 4 jitħassru;
(c) fl-Artikolu 6(1), jitħassru l-kliem, "mar-rappreżentanti talistituzzjonijiet għall-istandards imsemmijin fl-Annessi I u II";
(d) fl-Artikolu 6(3), jitħassar l-ewwel inċiż;
(e) fl-Artikolu 6(4) jitħassru l-punti (a), (b) u (e);
(f) L-Artikolu 7 jinbidel b'dan li ġej:
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Referenzi għal dawk id-dispożizzjonijiet imħassra għandhom
jiġu miftiehma bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għan
dhom jiġu maqruha skont it-tabella ta' korrelazzjoni stabbilita
fl-Anness IV għal dan ir-Regolament.
Artikolu 27
Il-korpi nazzjonali għall-istandardizzazzjoni
L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar ilkorpi tagħhom għall-istandardizzazzjoni.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista ta' korpi nazzjonali
għall-istandardizzazzjoni u kull aġġorniment li jsir għal dik illista f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Artikolu 28
Dispożizzjonijiet tranżitorji
F'atti tal-Unjoni li jipprevedu preżunzjoni ta' konformità ma'
rekwiżiti 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-regola
menti tekniċi.
Meta att tal-Unjoni jipprevedi proċedura għall-oġġezzjoni kontra
standards armonizzati, l-Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament ma
jkunx japplika għal dak l-att.
Artikolu 29

"Artikolu 7

Revoka

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni,
skont l-Artikolu 8(1), it-talbiet kollha li jsiru lill-istituzzjoni
jiet tal-istandards biex ifasslu speċcifikazzjonijiet tekniċi jew
standard għal prodotti speċifiċi bil-għan li jilleġislaw regola
ment tekniku għal tali prodotti bħala abbozz ta' regolamenti
tekniċi, u għandhom jiddikjaraw ir-raġunijiet għal-leġislazz
joni tagħhom.";
(g) fl-Artikolu 11, it-tieni sentenza tinbidel bis-sentenza li ġejja:
"Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-istatistiċi annwali
dwar in-notifiki li tirċievi f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewro
pea.";
(h) l-Annessi I u II jitħassru.

Id-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE u d-Deċiżjoni 87/95/KEE huma
b'dan imħassra.
Ir-referenzi għad-Deċiżjonijiet revokati għandhom jitqiesu bħala
referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jiġu maqruha
skont it-tabella ta' korrelazzjoni stabbilita fl-Anness IV għal
dan ir-Regolament.
Artikolu 30
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewro
pea.
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 Strasburgu, il-25 ta’ Ottubru 2012.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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ANNESS I
ORGANIZZAZZJNIJIET 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
REKWIŻITI GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TA' SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI TAL-ICT
1. Li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ġew aċċettati fis-suq u l-implimentazzjoni tagħhom ma tfixkilx l-interoperabbiltà malimplimentazzjoni ta' standards eżistenti Ewropej jew internazzjonali. L-aċċettazzjoni fis-suq tista' tintwera b'eżempji
operazzjonali ta' implimentazzjonijiet konformi mingħand bejjiegħa differenti.
2. Li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi huma koerenti peress li ma joħolqux kunflitt mal-istandards Ewropej, jiġifieri jkopri
oqsma fejn l-adozzjoni ta' standards Ewropej ġodda mhix prevista f'perjodu raġonevoli, fejn l-istandards eżistenti ma
rnexxilhomx jiġu adottati fis-suq jew fejn dawn l-istandards m'għadhomx jintużaw, u fejn it-traspożizzjoni tal-ispeċi
fikazzjonijiet tekniċi fi strumenti ta' standardizzazzjoni Ewropea mhix prevista f'perjodu raġonevoli.
3. Li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ġew żviluppati minn organizzazzjoni bla skop ta' profitt li hija soċjetà professjonali,
industrija jew assoċjazzjoni tal-kummerċ jew kwalunkwe organizzazzjoni ta' sħubija li fl-ambitu ta' għarfien tagħha
tiżviluppa speċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT u li mhijiex organizzazzjoni Ewropea, korp nazzjonali jew korp internazz
jonali tal-istandardizzazzjoni, permezz ta' proċessi li jissodisfaw il-kriterji li jmiss:
(a) ftuħ:
l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ġew żviluppati fuq il-bażi ta’ teħid tad-deċiżjonijiet aċċessibli għall-partijiet interessati
kollha fis-suq jew swieq affettwati minn dawk l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi;
(b) kunsens:
il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet kien kollaborativ u bbażat fuq il-kunsens u ma kienx favur xi parti interessati
partikolari. Il-kunsens ifisser ftehim ġenerali, li huwa kkaratterizzat mill-assenza ta’ oppożizzjoni sostnuta għal
kwistjonijiet sostanzjali minn kwalunkwe parti importanti tal-interessi ikkonċernati u bi proċess li jinvolvi li jitfittex
li jitqiesu l-fehmiet kollha tal-partijiet ikkonċernati u biex jiġu rrikonċiljati xi argumenti kunfliġġenti Il-kunsens ma
jimplikax unanimità.
(c) trasparenza:
(i) l-informazzjoni kollha li tikkonċerna diskussjonijiet tekniċi u t-teħid tad-deċiżjonijiet ġiet arkivjata u identifi
kata;
(ii) l-informazzjoni dwar attivitajiet ta' standardizzazzjoni ġodda tħabbret pubblikament u f'firxa wiesgħa permezz
ta' mezzi xierqa u aċċessibbli.
(iii) il-parteċipazzjoni tal-kategoriji kollha relevanti tal-partijiet interessati intalbet bil-għan li jinkiseb bilanċ;
(iv) il-kummenti mill-partijiet interessati ġew ikkunsidrati u ngħataw risposta.
4. Li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:
(a) manutenzjoni: l-appoġġ u l-manutenzjoni kontinwi ta’ speċifikazzjonjiet pubblikati huma ggarantiti fuq perjodu
twil.
(b) disponibilità: l-ispeċifikazzjonijiet huma disponibbli pubblikament għall-implimentazzjoni u għall-użu b'kundizz
jonijiet raġonevoli (inkluż għal ħlas raġonevoli jew mingħajr ħlas).
(c) id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali essenzjali għall-implimentazzjoni ta’ speċifikazzjonjiet huma lliċenzjati lil
applikanti fuq bażi raġjonevoli (ġusta) u mhux diskriminatorja ((F) RAND), li tinkludi, għad-diskrezzjoni taddetentur tad-drittijiet intelletwali, l-għoti tal-proprjetà intellettwali essenzjali mingħajr kumpens.
(d) relevanza:
(i) l-ispeċifikazzjonijiet huma effettivi u relevanti;
(ii) jeħtieġ li l-ispeċifikazzjonijiet iwieġbu għall-ħtiġijiet tas-suq u r-rekwiżiti regolatorji;
(e) newtralità u stabbiltà:
(i) kulmeta jkun possibbli l-istandards għandhom ikunu diretti lejn ir-rendiment aktar milli bbażati fuq id-disinn
jew karatteristiċi deskrittivi;
(ii) l-ispeċifikazzjonijiet ma jxekklux is-suq jew jillimitaw il-possibilitajiet għall-implimentaturi biex jiżviluppaw ilkompetizzjoni u l-innovazzjoni bbażati fuqhom;
(iii) l-ispeċifikazzjonijiet huma bbażati fuq żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi avvanzati.
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(f) kwalità:
(i) il-kwalità u l-livell ta' dettall huma biżżejjed biex jippermettu l-iżvilupp ta' varjetà ta' implimentazzjonijiet ta'
prodotti u servizzi interoperabbli li qegħdin jikkompetu magħhom;
(ii) l-interfaċji standardizzati mhumiex moħbija jew ikkontrollati minn ħadd ħlief l-organizzazzjonijiet li adottaw lispeċifikazzjonijiet tekniċi.
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ANNESS III
ORGANIZZAZZJONIJIET EWROPEJ TAL-PARTIJIET INTERESSATI ELIĠIBBLI GĦALL-FINANZJAMENT TALUNJONI
1. Organizzazzjoni Ewropea li tirrappreżenta l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju fl-attivitajiet Ewropej ta' standardizzazz
joni 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-rappreżentanza tal-interessi tal-intrapriżi żgħar u ta'
daqs medju fil-proċess ta’ standardizzazzjoni fil-livell Ewropew, li tqajjem l-għarfien tagħhom dwar l-istandardiz
zazzjoni u li timmotivahom biex jinvolvu ruħhom fil-proċess ta' standardizzazzjoni;
(c) tkun ingħatat mandat minn organizzazzjonjiet li ma jagħmlux profitt li jirrapreżentaw lill-intrapriżi żgħar u ta'
daqs medju f’għall-inqas żewġ terzi tal-Istati Membri, biex tirrappreżenta l-interessi tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs
medju fil-proċess ta' standardizzazzjoni fil-livell Ewropew.
2. Organizzazzjoni Ewropea li tirrappreżenta l-konsumaturi fl-attivitajiet Ewropej ta' standardizzazzjoni li:
(a) mhijiex governattiva, ma jkolliex l-għan li tagħmel profitt, u hija indipendenti minn interessi industrijali, kummer
ċjali u ta' negozju jew minn kunflitti ta' interessi oħrajn;
(b) tkun tħaddan bħala l-objettivi u l-attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza tal-interessi tal-konsumaturi filproċess ta’ standardizzazzjoni fil-livell Ewropew;
(c) tkun ingħatat mandat minn organizzazzjonjiet nazzjonali tal-konsumatur li ma jagħmlux profitt f’mill-inqas żewġ
terzi tal-Istati Membri, biex tirrappreżenta l-interessi tal-konsumaturi fil-proċess ta' standardizzazzjoni fil-livell
Ewropew.
3. Organizzazzjoni Ewropea li tirrappreżenta 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, kummer
ċjali u ta' negozju jew minn kunflitti ta' interessi oħrajn,
(b) tkun tħaddan bħala l-objettivi u l-attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza tal-interessi ambjentali fil-proċess ta’
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew;
(c) tkun ingħatat mandat minn organizzazzjonjiet ambjentali nazzjonali li ma jagħmlux profitt f’mill-inqas żewġ terzi
tal-Istati Membri, biex tirrappreżenta l-interessi ambjentali fil-proċess ta' standardizzazzjoni fil-livell Ewropew.
4. Organizzazzjoni Ewropea li tirrappreżenta l-interessi soċjali fl-attivitajiet Ewropej ta' standardizzazzjoni li:
(a) mhijiex governattiva, ma jkolliex l-għan li tagħmel profitt, u hija indipendenti minn interessi industrijali, kummer
ċjali u ta' negozju jew minn kunflitti ta' interessi oħrajn;
(b) tkun tħaddan bħala l-objettivi u l-attivitajiet statutorji tagħha r-rappreżentanza tal-interessi soċjali fil-proċess ta’
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew;
(c) tkun ingħatat mandat minn organizzazzjonjiet soċjali nazzjonali li ma jagħmlux profitt f’mill-inqas żewġ terzi talIstati Membri, biex tirrappreżenta l-interessi soċjali fil-proċess 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(8)

Artikolu 1, l-ewwel paragrafu, il-punt (10)

Artikolu 2(10)

Artikolu 2(1)

Artikolu 3(1)

Artikolu 2(2)

Artikolu 3(2)

Artikolu 2(3)

Artikolu 3(3) u (4)

Artikolu 2(4)

Artikolu 27

Artikolu 2(5)

Artikolu 20(a)

Artikolu 3

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(1)

Artikolu 3(3) u (5) u Artikolu 4(4)

Artikolu 4(2)

—

Artikolu 6(3), l-ewwel inċiż

—

Artikolu 6(4)(a)

Artikolu 20(a)

Artikolu 6(4)(b)

—

Artikolu 6(4)(e)

Artikolu 10(2)

Annex I

Annex I

Annex II

Artikolu 27
Dan ir-Regolament

Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikoli 2 u 3

Artikolu 15

Artikolu 4

—

Artikolu 5

Artikolu 17

Artikolu 6(1)

Artikolu 18

Artikolu 6(2)

Artikolu 24(3)

Artikolu 7

Artikolu 19
Dan ir-Regolament

Deċiżjoni 87/95/KEE

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 13
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Deċiżjoni 87/95/KEE
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Dan ir-Regolament

Artikolu 4

Artikolu 8

Artikolu 5

Artikolu 14

Artikolu 6

—

Artikolu 7

—

Artikolu 8

Artikolu 24(3)

Artikolu 9

—
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REGOLAMENT (UE) Nru 1026/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-25 ta' Ottubru 2012
dwar ċerti miżuri għall-iskop tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut fir-rigward ta’ pajjiżi li
jippermettu sajd mhux sostenibbli
sostenibbli, jew, jekk dawn il-livelli ma jistgħux jiġu
stmati, meta l-istokkijiet ma jinżammux kontinwament
fil-limiti bijoloġiċi sikuri.

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 43(2) u l-Artikolu 207
tiegħu,

(4)

Jeħtieġ li jiġu definiti l-kundizzjonijiet li bihom pajjiż
jista’ jitqies bħala pajjiż li jippermetti sajd mhux
sostenibbli u soġġett għal miżuri skont dan ir-Regola
ment, inkluż proċess li jagħti lill-pajjiżi kkonċernati ddritt li jinstemgħu u li jkollhom l-opportunità li jadottaw
azzjoni korrettiva.

(5)

Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi definit it-tip ta’ miżuri li
jistgħu jittieħdu fir-rigward ta’ dawk il-pajjiżi li jipper
mettu sajd mhux sostenibbli u li jiġu stabbiliti l-kundizz
jonijiet ġenerali għall-adozzjoni ta’ dawn il-miżuri, sabiex
ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi, u li jkunu ekwitabbli,
kost-effettivi u kompatibbli mal-liġi internazzjonali,
b’mod partikolari mal-Ftehim li jistabbilixxi l-Organiz
zazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

(6)

Dawn il-miżuri għandhom jimmiraw li jneħħu l-inċentivi
għall-pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli għal ħut
fuq l-istokk ta’ interess komuni. Dan jista’ jinkiseb, inter
alia, permezz ta’restrizzjoni fuq l-importazzjoni ta’
prodotti ta’ ħut maqbuda minn bastimenti li jagħmlu ssajd fuq stokk ta’ interess komuni taħt il-kontroll talpajjiż li jippermetti sajd mhux sostenibbli, permezz ta'
restrizzjoni fuq l-aċċess għall-portijiet għal dawk ilbastimenti, jew permezz ta' prevenzjoni tal-bastimenti
tas-sajd tal-Unjoni jew it-tagħmir tas-sajd tal-Unjoni
milli jintużaw għal sajd għall-istokk ta’ interess komuni
taħt il-kontroll tal-pajjiż li jippermetti sajd mhux
sostenibbli.

(7)

Sabiex jiġi żgurata li l-azzjoni tal-Unjoni għall-konser
vazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut tkun effettiva u koerenti,
huwa importanti li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-miżuri
stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008
tad-29 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komu
nitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd
illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (3).

(8)

Sabiex ikun garantit li l-miżuri adottati kontra pajjiż taħt
dan ir-Regolament jkunu ambjentalment sodi, effettivi,
proporzjonati u kompatibbli mar-regoli internazzjonali,
jeħtieġ li l-adozzjoni tagħhom tkun ippreċeduta minn
evalwazzjoni tal-effetti ambjentali, kummerċjali, ekono
miċi u soċjali mistennija tagħhom.

(9)

Jekk il-miżuri adottati kontra pajjiż skont dan ir-Regola
ment ikunu ineffettivi u dak il-pajjiż ikompli jitqies bħala
pajjiż li qed jippermetti s-sajd mhux sostenibbli, jistgħu
jiġu adottati iktar miżuri bi qbil ma' dan ir-Regolament.

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),
Billi:
(1)

(2)

(3)

Kif stabbilit fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar
il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 (‘UNCLOS’) u
fil-Ftehim tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet
Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982
dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta’ Stokkijiet ta’ Ħut
Transżonali u Stokkijiet ta’ Ħut Ferm Migratorju tal-4 ta’
Awwissu 1995 (‘UNFSA’), il-ġestjoni ta’ ċerti stokkijiet ta’
ħut kondiviż, transżonali u ferm migratorju teħtieġ ilkooperazzjoni tal-pajjiżi kollha li fihom ikun hemm
dawk l-istokk (l-istati tal-kosta) u tal-pajjiżi li l-flotot
tagħhom jisfruttaw dak l-istokk (l-istati tas-sajd). Din ilkooperazzjoni tista’ tiġi stabbilita fil-qafas tal-organiz
zazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (regional
fisheries management organizations — (‘RFMOs’) jew,
meta l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd
ma jkollhom ebda kompetenza għall-istokk inkwistjoni,
permezz ta’ arranġamenti ad-hoc fost il-pajjiżi li għan
dhom interess fis-sajd.
Meta pajjiżi terz b'interess f’sajd li jinvolvi stokk ta’ inte
ress komuni għal dak il-pajjiż u għall-Unjoni jippermetti,
mingħajr kunsiderazzjoni xierqa għall-mudelli tas-sajd
eżistenti jew għad-drittijiet, id-doveri u l-interessi ta’
pajjiżi oħrajn u dawk tal-Unjoni, l-attivitajiet tas-sajd li
jipperikolaw is-sostenibbiltà ta' dak l-istokk, u meta
jonqsu milli jikkooperaw ma' pajjiżi oħrajn, u mal-Unjoni
fil-ġestjoni tagħha, għandhom jiġu adottati miżuri speċi
fiċi sabiex iħeġġu lil dak il-pajjiż li jikkontribwixxi lejn ilkonservazzjoni ta' dak l-istokk.
L-istokkijiet tal-ħut għandhom jiġu kkunsidrati li huma fi
stat mhux sostenibbli meta ma jinżammux kontinwa
ment fil-livelli li jistgħu jipproduċu rendiment massimu

(1) ĠU C 229, 31.7.2012, p. 112.
(2) Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Settembru 2012
(għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni talKunsill tal-25 ta' Setembru 2012.

(3) ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1.
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(10)

Il-miżuri adottati kontra pajjiż skont dan ir-Regolament
għandhom jieqfu milli jkomplu japplikaw meta l-pajjiż li
jippermetti sajd mhux sostenibbli jkun adotta l-miżuri
meħtieġa għall-kontribuzzjoni tiegħu għall-konservazz
joni tal-istokk ta’ interess komuni.

(11)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-impli
mentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, is-setgħat ta’ impli
mentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni firrigward tal-identifikazzjoni ta' pajjiż li jippermetti s-sajd
mhux sostenibbli, biex tadotta miżuri fir-rigward ta' tali
pajjiż u tiddeċiedi li tali miżuri għandhom jieqfu japp
likaw. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont irRegolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll millIstati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat
ta’ implimentazzjoni (1).

(12)

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni
applikabbli immedjatament fejn, f’każijiet debitament
ġustifikati relatati mat-tmiem tal-applikazzjoni tal-miżuri
meħuda skont dan ir-Regolament, dan ikun meħtieġ għal
raġunijiet imperattivi ta’ urġenza,

L 316/35

(c) “organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd” jew “RFMO”
tfisser organizzazzjoni subreġjonali, reġjonali jew simili
b’kompetenza, skont il-liġi internazzjonali, li tistabbilixxi
miżuri ta’ konservazzjoni u ġestjoni għar-riżorsi marittimi
ħajjin imqiegħda taħt ir-responsabbiltà tagħha permezz talkonvenzjoni jew il-ftehim li bihom kienet stabbilita;
(d) “importazzjoni” tfisser l-introduzzjoni ta’ ħut jew prodotti
ta’ ħut fit-territorju tal-Unjoni, inkluż għal skopijiet ta’ tras
bord f’portijiet li jinsabu fit-territorju tagħha;
(e) “trasbord” tfisser il-ħatt tal-ħut jew tal-prodotti tal-ħut kollha
abbord bastiment tas-sajd għal fuq bastiment tas-sajd ieħor;
(f) “stat mhux sostenibbli” tfisser il-kundizzjoni meta l-istokk
ma jinżammx kontinwament fil-livelli li jistgħu jipproduċu
rendiment massimu sostenibbli, jew ’il fuq minnu, jew jekk
dawn il-livelli ma jkunux jistgħu jiġu stmati, meta l-istokk
ma jinżammx kontinwament fil-limiti bijoloġiċi sikuri; illivelli ta’ stokk li jiddeterminaw jekk l-istokk ikunx fi stat
mhux sostenibbli iridu jiġu determinati fuq il-bażi tal-aħjar
pariri xjentifiċi disponibbli;

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Suġġett u kamp ta' applikazzjoni
1.
Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas għall-adozzjoni ta’
ċerti miżuri rigward l-attivitajiet u linji politiċi relatati massajd ta' pajjiżi terzi biex tkun żgurata l-konservazzjoni fit-tul
ta’ stokkijiet ta’ ħut ta’ interess komuni għall-Unjoni u dawk
il-pajjiżi terzi.
2.
Il-miżuri adottati skont dan ir-Regolament jistgħu japp
likaw fil-każijiet kollha meta l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi
terzu u l-Unjoni tkun meħtieġa għall-ġestjoni konġunta talistokkijiet ta’ interess komuni, inkluż fejn dik il-kooperazzjoni
sseħħ fil-kuntest ta’ xi RFMO jew xi korp simili.
Artikolu 2
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-defi
nizzjonijiet li ġejjin:
(a) “stokk ta” interess komuni’ tfisser stokk ta’ ħut li d-distri
buzzjoni ġeografika tiegħu tagħmlu disponibbli għall-Unjoni
u għall-pajjiżi terzi u li l-ġestjoni tiegħu tirrikjedi lkooperazzjoni bejn tali pajjiżi u l-Unjoni, f'kuntest bilaterali
jew multilaterali;
(b) “speċi assoċjata” tfisser kwalunkwe ħut li jappartjenti għallistess ekosistema tal-istokk ta’ interess komuni u li jkun
jippriża minn fuq dak l-istokk, li jkun priża għalih, li
jikkompeti miegħu għall-ikel u l-ispazju tal-għajxien jew li
jinsab flimkien miegħu fl-istess żona tas-sajd u li jiġi sfruttat
jew meħud bi żball fl-istess sajda jew sajd;
(1) ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(g) “limiti bijoloġiċi sikuri” tfisser il-limiti massimi tad-daqs ta'
stokk sa liema limiti l-istokk jista' jkattar lilu nnifsu bi
probabilità għolja filwaqt li jagħmluha possibbli li jsir sajd
b'rendiment għoli fih;
(h) “pajjiż” tfisser pajjiż terz, inklużi t-territorji li għandhom stat
ta' awtogvern jew mgħammra b'kompetenzi fil-żona talkonservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi ħajjin tal-baħar.
Artikolu 3
Pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli
Pajjiż terz jista’ jiġi identifikat bħala pajjiż li jippermetti sajd
mhux sostenibbli meta:
(a) jonqos milli jikkoopera fil-ġestjoni ta’ stokk ta’ interess
komuni b’konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet talUNCLOS u tal-UNFSA, jew ta' kwalunkwe ftehim internazz
jonali ieħor jew norma oħra tal-liġi internazzjonali; u
(b) jew
(i) ikun naqas milli jadotta il-miżuri neċessarji ta’ ġestjoni
tas-sajd; jew
(ii) jadotta miżuri ta' ġestjoni tas-sajd mingħajr kunsiderazz
joni xierqa għad-drittijiet, l-interessi u d-doveri ta’ pajjiżi
oħra u l-Unjoni, u dawk il-miżuri ta’ ġestjoni tas-sajd,
meta jitqiesu flimkien ma' miżuri meħuda minn pajjiżi
oħra u l-Unjoni, iwasslu għal attivitajiet tas-sajd li jistgħu
jirriżultaw fl-istat mhux sostenibbli tal-istokk. Din ilkundizzjoni titqies li ġiet issodisfata anke meta l-miżuri
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ta' ġestjoni tas-sajd adottati minn dak il-pajjiż ma jkunux
wasslu li l-istokk ikun fi stat mhux sostenibbli sempli
ċiment minħabba miżuri adottati minn oħrajn.

14.11.2012

(j) li jipprojbixxu l-konklużjoni ta’ arranġamenti kummerċjali
privati bejn l-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni u dak il-pajjiż
sabiex bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru
juża l-opportunitajiet ta’ sajd ta' dak il-pajjiż;

Artikolu 4
Miżuri fir-rigward ta' pajjiżi li jippermettu sajd mhux
sostenibbli
1.
Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta' atti ta’ implimen
tazzjoni, il-miżuri li ġejjin fir-rigward ta' pajjiż li jippermetti sajd
mhux sostenibbli:

(k) li jipprojbixxu operazzjonijiet tas-sajd konġunti li jinvolvu
bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru u
bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta’ dak il-pajjiż.
2.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 8(2).

(a) li jidentifikaw dak il-pajjiż bħala pajjiż li jippermetti sajd
mhux sostenibbli;
(b) li jidentifikaw, meta jkun meħtieġ, il-bastimenti jew flotot
speċifiċi ta' dak il-pajjiż li għalihom japplikaw ċerti miżuri;
(c) li jimponu restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni
ta’ ħutmill-istokk ta’ interess komuni li jkun inqabad taħt ilkontroll ta' dak il-pajjiż, u fuq l-importazzjoni ta' prodotti
tal-ħut magħmula minn jew li fihom tali ħut;
(d) li jimponu restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni
ta’ ħut ta’ kwalunkwe speċi assoċjata, u prodotti ta’ ħut
magħmula minn jew li fihom tali ħut, meta jinqabdu waqt
li jkun qiegħed isir sajd fuq l-istokk ta’ interess komuni taħt
il-kontroll ta' dak il-pajjiż; meta tadotta l-miżura, ilKummissjoni, bi qbil mal-Artikolu 5(4) ta' dan ir-Regola
ment, b'applikazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità,
għandha tiddetermina liema speċijiet u l-qabdiet tagħhom
jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-miżura;
(e) li jimponu restrizzjonijiet fuq l-użu tal-portijiet tal-Unjoni
minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' dak il-pajjiż li jistadu
għall-istokk ta’ interess komuni u/jew l-ispeċijiet assoċjati u
minn bastimenti li jittrasportaw ħut u prodotti tal-ħut millistokk ta’ interess komuni u/jew mill-speċijiet assoċjati li
nqabdu minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' dak il-pajjiż
jew minn bastimenti awtorizzati minnu filwaqt li jtajru
bandiera oħra; dawn ir-restrizzjonijiet ma għandhomx japp
likaw f’każijiet ta’ force majeure jew periklu skont it-tifsira
tal-Artikolu 18 tal-UNCLOS għal servizzi strettament
meħtieġa biex jirrimedjaw dawk is-sitwazzjonijiet;
(f) li jipprojbixxu x-xiri mill-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni ta’
kwalunkwe bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' dak ilpajjiż;
(g) li jipprojbixxu l-bdil tal-bandiera ta’ bastimenti tas-sajd li
jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru għall-bandiera ta' dak ilpajjiż;
(h) li jipprojbixxu lill-Istati Membri milli jawtorizzaw ilkonklużjoni ta’ ftehimiet ta’ kiri li permezz tagħhom opera
turi ekonomiċi tal-Unjoni jikru l-bastimenti tagħhom lil
operaturi ekonomiċi ta' dak il-pajjiż;
(i) li jipprojbixxu l-esportazzjoni lejn dak il-pajjiż ta’ bastimenti
tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Istati Membri jew ta’ tagħmir
jew provvisti tas-sajd meħtieġa għas-sajd tal-istokk ta’ inte
ress komuni;

Artikolu 5
Rekwiżiti ġenerali li jikkonċernaw il-miżuri adottati skont
dan ir-Regolament
1.

Il-miżuri msemmijin fl-Artikolu 4 għandhom ikunu:

(a) relatati mal-konservazzjoni tal-istokk ta’ interess komuni;
(b) magħmula effettivi b’rabta mar-restrizzjonijiet fuq is-sajd
minn bastimenti tal-Unjoni, jew fuq il-produzzjoni jew ilkonsum fi ħdan l-Unjoni, applikabbli għall-ħut, u prodotti
tal-ħut magħmula minn jew li jkun fihom tali ħut, tal-ispeċi
li għalihom ġew adottati l-miżuri;
(c) proporzjonati mal-objettivi mfittxa u kompatibbli malobbligi imposti mill-ftehimiet internazzjonali li l-Unjoni
hija parti kontraenti għalihom u kwalunkwe norma rilevanti
oħra tal-liġi internazzjonali.
2.
Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 4 għandhom jieħdu kont
tal-miżuri diġà meħuda skont ir-Regolament (KE) Nru
1005/2008.
3.
Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 4 ma għandhomx jiġu
applikati b’tali mod li jikkostitwixxi mezz ta’ diskriminazzjoni
arbitrarja jew mhux ġustifikata bejn pajjiżi fejn jipprevalu l-istess
kundizzjonijiet, jew restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ inter
nazzjonali.
4.
Meta tadotta l-miżuri msemmija fl-Artikolu 4, il-Kummiss
joni, sabiex tiżgura li dawk il-miżuri jkunu ambjentalment sodi,
effettivi, proporzjonati u kompatibbli ma' regoli internazzjonali,
għandha tevalwa l-effetti ambjentali, kummerċjali, ekonomiċi u
soċjali ta’ dawk il-miżuri fuq perjodu ta’ żmien qasir jew twil, kif
ukoll il-piż amministrattiv assoċjat mal-implimentazzjoni tagħ
hom.
5.
Il-miżuri msemijja fl-Artikolu 4 għandhom jipprevedu
sistema xierqa għall-infurzar tagħhom mill-awtoritajiet kompe
tenti.
Artikolu 6
Proċeduri qabel l-adozzjoni ta’ miżuri fir-rigward tal-pajjiżi
li jippermettu sajd mhux sostenibbli
1.
Meta l-Kummissjoni tqis li jeħtieġ li tadotta miżuri msem
mija fl-Artikolu 4, għandha tinnotifika lill-pajjiż ikkonċernat
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bl-intenzjoni li tidentifikah bħala pajjiż li jippermetti sajd mhux
sostenibbli. F'tali każijiet, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
għandhom jiġu infurmati immedjatament.
2.
Dik in-notifika għandha tinkludi informazzjoni dwar irraġunijiet għall-identifikazzjoni ta’ dak il-pajjiż bħala pajjiż li
jippermetti sajd mhux sostenibbli u għandha tiddeskrivi l-miżuri
possibbli li jistgħu jittieħdu fir-rigward tiegħu skont dan irRegolament.
3.
Qabel tadotta miżuri msemmija fl-Artikolu 4, il-Kummiss
joni għandha tipprovdi lill-pajjiż ikkonċernat b’opportunità
raġonevoli li jwieġeb għan-notifika bil-miktub u biex jirrimedja
s-sitwazzjoni fi żmien xahar wara li jirċievi dik in-notifika.
Artikolu 7
Perjodu ta’ applikazzjoni tal-miżuri fir-rigward tal-pajjiżi li
ma jippermettux sajd mhux sostenibbli
1.
Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 4 għandhom jieqfu milli
japplikaw meta l-pajjiż li jippermetti sajd mhux sostenibbli
jadotta miżuri korrettivi neċessarji għall-konservazzjoni u lġestjoni tal-istokk ta’ interess komuni u dawk il-miżuri korret
tivi:
(a) ikunu jew ġew adottati b'mod awtonomu, jew ikun intlaħaq
ftehim dwarhom fil-kuntest tal-konsultazzjonijiet malUnjoni u, meta jkun applikabbli, ma’ pajjiżi oħrajn ikkon
ċernati; u
(b) ma jfixklux l-effett tal-miżuri meħuda mill-Unjoni b’mod
awtonomu jew b’kooperazzjoni ma’ pajjiżi oħrajn, għall-fini
jiet tal-konservazzjoni tal-istokkijiet ikkonċernati ta’ ħut.
2.
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni
li jistabbilixxu jekk intlaħqitx konformità mal-kundizzjonijiet
stipulati fil-paragrafu 1 u, fejn ikun meħtieġ, jipprovdu li lmiżuri adottati fir-rigward ta' pajjiż skont l-Artikolu 4 jieqfu
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milli jkomplu japplikaw. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għan
dhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija flArtikolu 8(2).
Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza
relatati mat-taqlib ekonomiku jew soċjali mhux previst, ilKummissjoni għandha minnufih tadotta atti ta’ implimentazz
joni applikabbli, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 8(3),
sabiex tiddeċiedi li l-miżuri adottati skont l-Artikolu 4 għan
dhom jieqfu milli jkomplu japplikaw.
Artikolu 8
Il-proċedura tal-kumitat
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 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 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
3.
Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika
l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, b’rabta malArtikolu 5 tiegħu.
4.
Ir-riżultati tal-evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(4),
għandhom ikunu disponibbli għall-Parlament Ewropew u lKunsill bi qbil mal-proċedura prevista fl-Artikolu 10(4) tarRegolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mad-dokumenti
msemmija fiha.
Artikolu 9
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati
Membri kollha.
Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta’ Ottubru 2012.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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REGOLAMENT (UE) Nru 1027/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-25 ta' Ottubru 2012
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 fir-rigward tal-farmakoviġilanza
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

l-Unjoni Ewropea. Konformement mal-prinċipju talproporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Rego
lament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex
jintlaħaq dak l-għan.

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 u l-punt (c) talArtikolu 168(4) tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,
Wara t-trażmissjoni tal-abbozz ta' att leġislattiv lill-parlamenti
nazzjonali,

(4)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 għandu jiġi
emendat skont dan,

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),
Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,
Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordi
narja (2),
Billi:
(1)

(2)

(3)

Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza rigward is-sorveljanza ta'
prodotti mediċinali awtorizzati, il-lista ta' prodotti medi
ċinali suġġetti għal monitoraġġ addizzjonali, stabbilita
bir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li jistabbi
lixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u ssorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem
u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għallMediċini (3), għandha tinkludi b'mod sistematiku lprodotti mediċinali li huma suġġetti għal ċerti kundizz
jonijiet ta' sikurezza ta' wara l-awtorizzazzjoni.
Barra minn hekk, azzjoni volontarja min-naħa tal-awto
rizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ma għandiex twassal għal
sitwazzjoni fejn il-kwistjonijiet marbuta mar-riskji jew ilbenefiċċji ta' prodott mediċinali awtorizzat fl-Unjoni
mhumiex indirizzati b'mod xieraq fl-Istati Membri kollha.
Għaldaqstant, id-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid
fis-suq għandu jiġi obbligat jgħarraf lill-Aġenzija Ewropea
għall-Mediċini bir-raġunijiet għall-irtirar jew għall-inter
ruzzjoni tat-tqegħid fis-suq ta' prodott mediċinali, għal
talbiet għar-revoka ta' awtorizzazzjoni għat-tqegħid fissuq, jew għaliex awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ma
tiġġeddidx.
Minħabba li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu
previsti regoli speċifiċi dwar il-farmakoviġilanza u biex
tittejjeb is-sikurezza tal-prodotti mediċinali għall-użu
mill-bniedem skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004,
ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri
u jista' għaldaqstant jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni,
l-Unjoni tista’ taddotta miżuri, skont il-prinċipju tassussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar

(1) ĠU C 181, 21.6.2012, p. 202.
(2) Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Settembru 2012
(għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni talKunsill tal-4 ta' Ottubru 2012.
(3) ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1.

Artikolu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 huwa b'dan emendat kif ġej:
(1) fl-Artikolu 13(4), it-tieni subparagrafu għandu jiġi sostitwit
b’dan li ġej:
"Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu
javża lill-Aġenzija kemm-il darba il-prodott ma jibqax jitqie
għed fis-suq ta' Stat Membru, kemm jekk għal perjodu
temporanju kif ukoll permanenti. Dik in-notifikazzjoni
għandha, ħlief f'ċirkostanzi eċċezzjonali, issir f'mhux anqas
minn xahrejn qabel l-interruzzjoni fit-tqegħid fis-suq talprodott. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fissuq għandu jinforma lill-Aġenzija bir-raġunijiet għal tali
azzjoni skont l-Artikolu 14b.".
(2) jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 14b
1.
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq
għandu jinnotifika lill-Aġenzija minnufih bi kwalunkwe
azzjoni li d-detentur jieħu biex jissospendi t-tqegħid fissuq ta' prodott mediċinali, biex jirtira prodott mediċinali
mis-suq, biex jitlob l-irtirar ta' awtorizzazzjoni tat-tqegħid
fis-suq jew biex ma japplikax għat-tiġdid ta' awtorizzazzjoni
tat-tqegħid fis-suq, flimkien mar-raġunijiet għal azzjoni bħal
din. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq
għandu b'mod partikolari jiddikjara jekk azzjoni bħal din
hijiex ibbażata fuq xi waħda mir-raġunijiet stabbiliti fl-Arti
kolu 116 jew l-Artikolu 117(1) tad-Direttiva 2001/83/KE.
2.
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq
għandu jagħmel in-notifika wkoll skont il-paragrafu 1 ta'
dan l-Artikolu jekk l-azzjoni tittieħed f'pajjiż terz u tali
azzjoni tkun ibbażata fuq xi waħda mir-raġunijiet stipulati
fl-Artikolu 116 jew l-Artikolu 117(1) tad-Direttiva
2001/83/KE.
3.
Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, l-Aġenzija
għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti
tal-Istati Membri mingħajr dewmien eċċessiv.";
(3) fl-Artikolu 20, il-paragrafu 8 jinbidel b'dan li ġej:
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"8.
Meta l-proċedura tinbeda bħala riżultat tal-evalwazz
joni tad-data marbuta mal-farmakoviġilanza, l-opinjoni talAġenzija, f'konformità mal-paragrafu 2ta' dan l-Artikolu
għandha tiġi adottata mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali
għall-Użu mill-Bniedem fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni
min-naħa tal-Kumitat tal-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmako
viġilanza u għandu japplika l-Artikolu 107j(2) tad-Direttiva
2001/83/KE.";
(4) L-Artikolu 23 jinbidel b'dan li ġej:
“Artikolu 23
1.
L-Aġenzija għandha, b’kollaborazzjoni mal-Istati
Membri, twaqqaf, iżżomm u tippubblika lista ta’ prodotti
mediċinali suġġetti għal monitoraġġ addizzjonali.
Dik il-lista għandha tinkludi l-ismijiet u s-sustanzi attivi ta’:
(a) prodotti mediċinali awtorizzati fl-Unjoni li jkun fihom
sustanza attiva ġdida li, fl-1 ta’ Jannar 2011, ma kinitx
tinsab f’xi prodott mediċinali awtorizzat fl-Unjoni;
(b) kwalunkwe prodott mediċinali bijoloġiku mhux kopert
mill-punt (a) awtorizzat wara l-1 ta’ Jannar 2011;
(c) prodotti mediċinali li huma awtorizzati skont dan irRegolament, suġġetti għall-kondizzjonijiet imsemmija
fil-punt (cb) tal-Artikolu 9(4), fil-punt (a) tal-ewwel
subparagrafu tal-Artikolu 10a(1), l-Artikolu 14(7)
jew (8);
(d) prodotti mediċinali awtorizzati skont id-Direttiva
2001/83/KE, suġġetti għall-kondizzjonijiet imsemmija
fil-punti (b) u (c) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 21a,
l-Artikolu 22, jew il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu talArtikolu 22a(1) tagħha.
1a.
Meta ssir talba mill-Kummissjoni, wara konsultazz
joni mal-Kumitat dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farma
koviġilanza, prodotti mediċinali li jkunu awtorizzati skont
dan ir-Regolament, soġġetti għall-kondizzjonijiet imsemmija
fil-punti (c), (ca) jew (cc) tal-Artikolu 9(4), fil-punt (b) talewwel subparagrafu tal-Artikolu 10a(1) jew l-Artikolu 21(2),
jistgħu ukoll jiġu inklużi fil-lista msemmija fil-paragrafu 1
ta' dan l-Artikolu.
Meta ssir talba minn awtorità kompetenti nazzjonali, wara
konsultazzjoni mal-Kumitat dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji
tal-Farmakoviġilanza, prodotti mediċinali li jkunu awtoriz
zati skont id-Direttiva 2001/83/KE, soġġetti għall-kundizz
jonijiet imsemmija fil-punti (a), (d), (e) jew (f) tal-ewwel
subparagrafu tal-Artikolu 21a, fil-punt (b) tal-ewwel subpa
ragrafu tal-Artikolu 22a(1) jew l-Artikolu 104a(2) tagħha,
jistgħu ukoll jiġu inklużi fil-lista msemmija fil-paragrafu 1
ta' dan l-Artikolu.
2.
Il-lista imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi
ħolqa elettronika għall-informazzjoni dwar il-prodotti u
għas-sinteżi tal-pjan tal-immaniġġjar tar-riskju.
3.
Fil-każijiet imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1
ta' dan l-Artikolu, l-Aġenzija għandha tneħħi prodott
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mediċinali mil-lista ħames snin wara d-data ta' referenza talUnjoni imsemmija fl-Artikolu 107c(5) tad-Direttiva
2001/83/KE.
Fil-każijiet imsemmija fil-punti (c) u (d) tal-paragrafu 1 u filparagrafu 1a ta' dan l-Artikolu, l-Aġenzija għandha tneħħi
prodott mediċinali mil-lista, ladarba l-kondizzjonijiet ikunu
ġew sodisfati.
4.
Għal prodotti mediċinali inklużi fil-lista msemmija filparagrafu 1, is-sinteżi tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett
tal-pakkett għandhom jinkludu d-dikjarazzjoni "Dan ilprodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizz
jonali". Dik id-dikjarazzjoni għandha tkun preċeduta b’sim
bolu iswed li għandu jingħażel mill-Kummissjoni sat-2 ta'
lulju 2013, wara rakkomandazzjoni tal-Kumitat dwar ilValutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza, u għandha
tkun segwita b’sentenza spjegattiva standardizzata xierqa.
4a.
Sa 5 ta' Ġunju 2018 il-Kummissjoni għandha tipp
reżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar lużu tal-lista msemmija fil-paragrafu 1 abbażi tal-esperjenzi u
d-data pprovduti mill-Istati Membru u mill-Aġenzija.
Il-Kummissjoni għanda, jekk ikun xieraq, abbażi ta' dak irrapport, u wara konsultazzjoni mal-Istati Membri u ma'
partijiet interessati xierqa oħra, tressaq proposta sabiex
jaġġustaw id-dispożizzjonijiet relatati mal-lista msemmija
fil-paragrafu 1.”;
(5) L-Artikolu 57 huwa emendat kif ġej:
(a) fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, il-punti (c) u (d)
jinbidlu b'dan li ġej:
“(c) koordinazzjoni tal-monitoraġġ ta' prodotti mediċi
nali li ġew awtorizzati fl-Unjoni u l-għoti ta' pariri
dwar il-miżuri neċessarji biex ikun żgurat l-użu bla
periklu u effettiv ta' dawk il-prodotti mediċinali,
b'mod partikolari bil-koordinazzjoni tal-evalwazz
joni u l-implimentazzjoni tas-sistemi u tal-obbligi
tal-farmakoviġilanza u bil-monitoraġġ ta' tali impli
mentazzjoni;
(d) tiżgura l-ġbir u t-tixrid ta' informazzjoni dwar reazz
jonijiet avversi suspettati għall-prodotti mediċinali
awtorizzati fl-Unjoni permezz ta' "database" li jkun
aċċessibbli b'mod permanenti għall-Istati Membri
kollha;”;
(b) fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2, il-punt (b) jinbidel
b'dan li ġej:
"(b) id-detenturi ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq
għandhom, sa mhux aktar tard mit-2 ta’ Lulju
2012, jippreżentaw b’mod elettroniku lill-Aġenzija
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali kollha
għall-użu mill-bniedem awtorizzati fl-Unjoni, billi
jużaw il-format imsemmi fil-punt (a);".
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak
tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
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Għandu japplika minn 5 ta' Ġunju 2013 bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 23(4), il-punti (c) u (d) tat-tieni subpara
grafu tal-Artikolu 57(1), u l-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 57(2) tar-Regolament (KE) Nru
726/2004, kif emendat b'dan ir-Regolament, li għandhom japplikaw minn 4 ta' Diċembru 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati
Membri kollha.
Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta’ Ottubru 2012.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

14.11.2012
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REGOLAMENT (UE) Nru 1028/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-25 ta' Ottubru 2012
li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tar-reġim tal-iskema ta’
pagament uniku u l-appoġġ għal min ikabbar id-dwieli
Għaldaqstant, ir-Regolament (KE)
għandu jiġi emendat skont dan,

Nru

1234/2007

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

(5)

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 42
u l-Artikolu 43(2) tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 huwa emendat kif ġej:

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-Parlamenti
nazzjonali,

(1) Fl-Artikolu 103n, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),
Billi:
(1)

(2)

(3)

(4)

L-Artikolu 103o tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi orga
nizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizz
jonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regola
ment Waħdieni dwar l-OKS) (4) jipprevedi l-possibbiltà
li l-Istati Membri jagħtu għajnuna diżakkoppjata taħt liskema ta’ pagament uniku lil min ikabbar id-dwieli.
Diversi Stati Membri użaw din il-miżura ta’ appoġġ speċi
fiku.
Madankollu, il-fatt li l-Istati Membri jistgħu jimmodifikaw
trasferimenti għall-iskema ta’ pagament uniku mill-prog
rammi ta’ appoġġ darba fis-sena u li l-programmi ta’
appoġġ jdumu ħames snin filwaqt li d-drittijiet għallpagament li jwasslu għal pagamenti diretti jingħataw
għal perijodu indefinit ta’ żmien irriżulta f’piżijiet ammi
nistrattivi u baġitarji.
Sabiex tkun issimplifikata l-ġestjoni ta’ din il-miżura ta’
appoġġ speċifiku u tkun żgurata l-konsistenza tagħha
mal-objettivi tar-regoli għall-iskemi ta’ appoġġ dirett
għall-bdiewa, huwa adatt li tinbidel fil-possibilità għallIstati Membri li jnaqqsu b’mod definittiv il-fondi allokati
għall-programmi ta’ appoġġ fis-settur tal-inbid u b’hekk
jiżdiedu l-limiti massimi nazzjonali għall-pagamenti
diretti.
Huwa adatt li l-Istati Membri jitħallew ikomplu japplikaw
l-appoġġ previst fl-Artikolu 103o tar-Regolament (KE)
Nru 1234/2007 għall-2014.

(1) ĠU C 191, 29.6.2012, p. 116.
(2) ĠU C 225, 27.7.2012, p. 174.
(3) Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Settembru 2012
(għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni talKunsill tal-4 ta' Ottubru 2012.
(4) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

Artikolu 1

“1a.
Sal-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati Membri jistgħu
jiddeċiedu li, mill-2015, inaqqsu l-ammont disponibbli
għall-programmi ta’ appoġġ imsemmija fl-Anness Xb sabiex
iżidu l-limiti massimi nazzjonali tagħhom għall-pagamenti
diretti msemmija fl-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru
73/2009.
L-ammont li jirriżulta mit-tnaqqis imsemmi fl-ewwel para
grafu definittivament m’għandux jaqbeż il-limiti massimi
nazzjonali għall-pagamenti diretti msemmija fl-Artikolu 40
tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u m’għandux jibqa’ iktar
disponibbli għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 103p sa
103y.”;
(2) L-Artikolu 103o huwa sostitwit bit-test li ġej:
“Artikolu 103o
Skema ta’ pagament uniku u appoġġ lil min ikabbar iddwieli
1.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, sal-1 ta’ Diċembru
2012, li għall-2014 jipprovdu appoġġ lil min ikabbar iddwieli billi jallokaw drittijiet għal pagament fi ħdan it-tifsira
tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru
73/2009.
Jekk l-ammont tal-appoġġ imsemmi fl-ewwel subparagrafu
huwa ikbar mill-ammont ta’ appoġġ ipprovdut għas-sena
2013, l-Istat Membru kkonċernat għandu juża d-differenza
sabiex jalloka d-drittijiet għal pagament fi ħdan it-tifsira talKapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009
lil min ikabbar id-dwieli skont il-punt C tal-Anness IX għal
dak ir-Regolament.
2.
L-Istati Membri li biħsiebhom jipprovdu l-appoġġ
imsemmi fil-paragrafu 1 għandhom jipprevedu tali appoġġ
fil-programmi ta’ appoġġ tagħhom skont l-Artikolu 103k(3).
3.

L-appoġġ għall-2014 imsemmi fil-paragrafu 1 għandu:

(a) jibqa’ fl-iskema ta’ pagament uniku u ma jkunx iktar
disponibbli taħt l-Artikolu 103k(3) għall-miżuri elenkati
fl-Artikoli 103p sa 103y;
(b) inaqqas b’mod proporzjonat l-ammont ta’ fondi
disponibbli għall-miżuri elenkati fl-Artikoli 103p sa
103y fil-programmi ta’ appoġġ.”.
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Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta’ Ottubru 2012.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

14.11.2012

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/43

REGOLAMENT (UE) Nru 1029/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-25 ta' Ottubru 2012
li jintroduċi preferenzi kummerċjali awtonomi ta' emerġenza għall-Pakistan
biex tingħata spinta lill-esportazzjonijiet tal-Pakistan biex
jingħata kontribut lejn l-iżvilupp ekonomiku futur tiegħu,
filwaqt li jkunu żgurati l-konsistenza u l-koerenza fillivelli kollha bl-għan li tiġi żviluppata strateġija
sostenibbli fit-tul.

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 207(2) tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

(5)

Is-severità ta’ dan id-diżastru naturali titlob reazzjoni
immedjata u sostanzjali li tqis l-importanza ġeostrateġika
tas-sħubija tal-Pakistan mal-Unjoni, l-aktar permezz tarrwol ewlieni tal-Pakistan fil-ġlieda kontra t-terroriżmu,
filwaqt li sservi ta’ kontribut għall-iżvilupp, is-sigurtà u
l-istabbiltà ġenerali tar-reġjun.

(6)

L-effetti tal-preferenzi kummerċjali awtonomi għandhom
ikunu jistgħu jitkejlu f’termini konkreti ta’ ħolqien ta’
impjiegi, tal-qerda tal-faqar u tal-iżvilupp sostenibbli talpopolazzjoni li taħdem u tal-fqar tal-Pakistan.

(7)

Il-Kunsill Ewropew, f'Dikjarazzjoni dwar il-Pakistan,
mehmuż mal-Konklużjonijiet tiegħu tas-16 ta' Settembru
2010, iddeċieda li jagħti mandat lill-Ministri biex jaqblu
b'urġenza fuq pakkett komprensiv ta' miżuri għal
terminu qasir, għal terminu medju u għal terminu twil
biex jgħinu jsejsu l-irkupru tal-Pakistan u l-iżvilupp futur
tiegħu, u li jkunu jinkludu fost oħrajn miżuri kummer
ċjali ambizzjużi essenzjali għall-irkupru u t-tkabbir
ekonomiku.

(8)

Partikolarment, il-Kunsill Ewropew enfasizza l-impenn
qawwi tiegħu biex jagħti esklussivament lill-Pakistan
aċċess ikbar għas-suq tal-Unjoni permezz tat-tnaqqis
immedjat u limitat fiż-żmien tad-dazji fuq l-importazz
jonijiet ewlenin mill-Pakistan. Fid-dawl ta’ dik id-Dikja
razzjoni, il-Kummissjoni pproponiet pakkett li kien jiden
tifika 75 linja tariffarja speċifiċi għas-setturi ewlenin talesportazzjoni tal-Pakistan f’dawk l-inħawi l-agħar milquta
mill-għargħar, filwaqt li sostniet li żieda fl-esportazzjoni
jiet mill-Pakistan lejn l-Unjoni ta’ EUR 100 miljun, jew
aktar, fis-sena tkun ta’ għajnuna reali, sostanzjali u valida
lir-reġjun.

(9)

Il-kummerċ li l-Pakistan għandu mal-Unjoni primarja
ment jikkonsisti f'tessuti u prodotti tal-ħwejjeġ li
ammontaw għal 73,7 % tal-esportazzjonijiet tal-Pakistan
lejn l-Unjoni fl-2009. Il-Pakistan jesporta wkoll l-etanol u
l-ġilda li huma, flimkien mat-tessuti u l-ħwejjeġ, prodotti
industrijali sensittivi f'ċerti Stati Membri fejn l-impjiegi flindustrija diġà ntlaqtu fuq skali differenti mir-reċessjoni
globali. Dawk l-industriji qegħdin ibatu biex jadattaw
għal ambjent kummerċjali globali ġdid.

(10)

Is-settur tat-tessuti huwa ta’ importanza ewlenija għallekonomija tal-Pakistan, għandu sehem ta’ 8,5 % talprodott domestiku gross u jimpjega 38 % tal-forza taxxogħol, li minnhom madwar nofs huma nisa.

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),
Billi:
(1)

Ir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il
quddiem "l-Unjoni") .u r-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan
(minn hawn ’il quddiem "il-Pakistan") tibni fuq il-Ftehim
ta’ Kooperazzjoni li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru
2004 (2). Wieħed mill-għanijiet ewlenin tiegħu huwa li
jiżgura l-kondizzjonijiet tal-kummerċ, u jħeġġeġ iż-żieda
u l-iżvilupp tiegħu, bejn il-Partijiet għall-Ftehim ta’
Kooperazzjoni. Ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem,
inklużi d-drittijiet ewlenin tax-xogħol, u l-prinċipji
demokratiċi huma wkoll element essenzjali ta' dak ilFtehim.

(2)

F'Lulju u Awwissu 2010, wara xita qawwija tal-monsun,
għargħar devastanti laqat reġjuni kbar tal-Pakistan, note
volment iż-żoni ta' Baluchistan, Khyber Pakhtunkwa,
Punjab, Sindh u Gilgit-Baltistan. Skont is-sorsi tan-Nazz
jonijiet Uniti, l-għargħar affettwa madwar 20 miljun
persuna u 20 % tal-art tal-Pakistan, ekwivalenti għal
mill-inqas 160 000 kilometri kwadri, u ħalla sa 12-il
miljun ruħ fi bżonn ta' għajnuna umanitarja urġenti.

(3)

L-għajnuna umanitarja hija ċertament l-istrument ewlieni
f'dan it-tip ta' sitwazzjoni u l-Unjoni kienet minn ta'
quddiem f'dan il-qasam mill-bidu tal-emerġenza, blimpenn ta' aktar minn EUR 423 miljun f’għajnuna ta’
emerġenza lill-Pakistan.

(4)

Se jkun importanti li jintużaw il-mezzi kollha disponibbli
biex jiġi appoġġat l-irkupru tal-Pakistan minn din l-emer
ġenza, inklużi l-miżuri kummerċjali eċċezzjonali proposti

(1) Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Settembru 2012
(għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), u d-Deċiżjoni talKunsill tal-4 ta' Ottubru 2012.
(2) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/870/KE tad-29 ta' April 2004 dwar ilkonklużjoni tal-Ftehim ta' Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u
r-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan (ĠU L 378, 23.12.2004, p. 22).
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Minħabba t-tbatija li qed ibati l-poplu tal-Pakistan
minħabba l-għargħar qerriedi, jixraq, għalhekk, li
jingħataw preferenzi kummerċjali awtonomi eċċezzjonali
lill-Pakistan billi, għal perjodu limitat ta' żmien, jiġu
sospiżi t-tariffi kollha għal ċerti prodotti ta' interess
għall-Pakistan fir-rigward ta' esportazzjoni. L-għoti ta'
tali preferenzi kummerċjali għandu jikkawża biss effetti
negattivi limitati fuq is-suq domestiku tal-Unjoni u
m’għandux jaffettwa b'mod ħażin il-Membri l-inqas
żviluppati tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ
(WTO).

(12)

Dawk il-miżuri qed jiġu proposti bħala parti minn
pakkett eċċezzjonali, b’rispons għas-sitwazzjoni speċifika
fil-Pakistan. Fl-ebda ċirkostanza m’għandhom jikkostit
wixxu preċedent għall-politika kummerċjali tal-Unjoni
ma’ pajjiżi oħra.

(13)

Il-preferenzi kummerċjali awtonomi se jkunu fl-għamla
ta' eżenzjoni mid-dazji doganali mal-importazzjoni flUnjoni jew fl-għamla ta' kwoti tariffarji.

(14)

Id-dritt għall-benefiċċji mill-preferenzi kummerċjali awto
nomi eċċezzjonali jiddipendi mill-konformità tal-Pakistan
mar-regoli relevanti tal-oriġini tal-prodotti u mal-proċe
duri relatati magħhom kif ukoll mill-involviment f’koo
perazzjoni amministrattiva effettiva mal-Unjoni sabiex
ikun evitat kwalunkwe riskju ta' frodi. Ksur serju u
sistematiku tal-kondizzjonijiet għad-dritt għall-arranġa
ment preferenzjali, frodi jew in-nuqqas ta' kooperazzjoni
amministrattiva għall-verifika tal-oriġini tal-prodotti
għandhom jikkostitwixxu raġunijiet għal sospensjoni
temporanja tal-preferenzi.

(15)

Għall-finijiet tad-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti taloriġini, taċ-ċertifikazzjoni tal-oriġini u tal-proċeduri ta’
kooperazzjoni amministrattiva, għandhom japplikaw ilPart I, t-Titolu IV, il-Kapitolu 2, is-Sezzjoni 1 u s-Sezzjoni
1A, tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93
tat-2 ta’ Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għallimplementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru
2913/92 li jistabbilixxi il-Kodiċi Doganali Komunitar
ju (1), ħlief għall-Artikoli 68 sa 71, 90 sa 97i u 97j(2)
ta’ dawk is-Sezzjonijiet. Madankollu, fir-rigward talkumulazzjoni tal-oriġini, huma biss il-materjali li jori
ġinaw fl-Unjoni li għandhom ikunu permessi jintużaw
għal tali finijiet. Il-kumulazzjoni reġjonali u tipi oħra ta'
kumulazzjoni, ħlief dik b'materjali li joriġinaw fl-Unjoni,
ma għandhomx japplikaw relattivament għad-determi
nazzjoni tal-istatus tal-oriġini tal-prodotti koperti millpreferenzi kummerċjali awtonomi stabbiliti skont dan
ir-Regolament sabiex ikun żgurat li sseħħ biżżejjed
bidla fil-Pakistan.

(16)

L-għoti ta' preferenzi kummerċjali awtonomi lill-Pakistan
jeħtieġ eżenzjoni mill-obbligi tal-Unjoni taħt l-Artikoli I u
XIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ
1994 (GATT) b'konformità mal-Artikolu IX tal-Ftehim
li jistabbilixxi d-WTO. Il-Kunsill Ġenerali tad-WTO ta
din l-eżenzjoni fl-14 ta’ Frar 2012.

(1) ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.
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(17)

Sabiex ikun żgurat impatt immedjat u sostenibbli fuq lirkupru ekonomiku tal-Pakistan wara l-għargħar u b'kon
formità mal-eżenzjoni tad-WTO, huwa rakkomandat li lperijodu tal-preferenzi kummerċjali awtonomiikun limitat
sal-31 ta' Diċembru 2013.

(18)

Sabiex ikun hemm reazzjoni rapida u jkunu żgurati lintegrità u l-funzjonament ordinat tal-preferenzi
kummerċjali awtonomi għall-Pakistan u sabiex ikunu
żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni
ta' dan ir-Regolament dwar is-sospensjoni temporanja
minħabba nonkonformità ma' proċeduri u obbligi
marbuta mad-dwana, minħabba ksur serju u sistematiku
tal-prinċipji fundamentali tad-drittijiet tal-bniedem, taddemokrazija u tal-istat tad-dritt mill-Pakistan, jew
minħabba li l-Pakistan ma jirrispettax il-kondizzjoni li,
mill-1 ta’ Lulju 2012, jastjeni milli jintroduċi dazji talesportazzjoni jew tariffi b'effett ekwivalenti ġodda, jew li
jżid dawk li diġà jeżistu, jew jintroduċi kwalunkwe
restrizzjoni jew projbizzjoni oħra, jew li jżid dawk li
diġà jeżistu, fuq l-esportazzjoni, jew il-bejgħ għall-espor
tazzjoni, ta’ kwalunkwe materjal użat fil-produzzjoni talprodotti koperti minn dan ir-Regolament, għandhom
jingħataw setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni
sabiex jiġu adottati atti ta' implimentazzjoni immedjata
ment applikabbli, fejn ikun hemm raġunijiet imperattivi
ta' urġenza li jirrikjedu dan. Dawk is-setgħat għandhom
ikunu eżerċitati b'konformità mar-Regolament (UE) Nru
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali
dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tależerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazz
joni (2).

(19)

Sabiex isiru l-adattamenti tekniċi meħtieġa għal-lista ta'
merċi li għalihom japplikaw il-preferenzi kummerċjali
awtonomi u biex jjitneħħew prodotti mill-ambitu ta’
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fejn il-volumi ta'
importazzjonijiet koperti b'dan ir-Regolament jiżdiedu
lil hinn minn ċerti livelli, is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti
b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjo
nament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lillKummissjoni fir-rigward tal-emendament tal-Annessi I u
II biex jirriflettu l-bidliet fin-nomenklatura magħquda u
biex jitneħħew prodotti mill-ambitu ta’ applikazzjoni ta'
dan ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li lKummissjoni jkollha konsultazzjonijiet adegwati matul
ix-xogħol ta' preparazzjoni tagħha, inklużi dawk fil-livell
ta' esperti. Il-Kummissjoni, fil-preparazzjoni u t-tfassil talatti ddelegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja,
f’waqtha u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-Parla
ment Ewropew u lill-Kunsill.

(20)

Sabiex jiġu indirizzati mingħajr dewmien l-importazz
jonijiet miżjuda sinifikattivament ta’ prodotti eżentati
mid-dazji doganali meta jiġu importati fl-Unjoni u li jista'
jkollhom impatt negattiv fuq il-produtturi tal-Unjoni, ilKummissjoni għandha tadotta atti ddelegati li jneħħu lprodotti mill-ambitu ta’ applikazzjoni ta' dan ir-Regola
ment taħt il-proċedura ta’ urġenza.

(2) ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
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Mhux iktar tard minn sentejn mill-iskadenza ta' dan irRegolament, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-effetti ta’
dawn il-preferenzi kummerċjali awtonomi. Dak ir-rapport
għandu jinkludi analiżi dettaljata tal-effetti ta’ dawn ilpreferenzi fuq l-ekonomija tal-Pakistan u l-impatt
tagħhom fuq il-kummerċ u l-introjtu tariffarju tal-Unjoni
kif ukoll fuq l-ekonomija u l-impjiegi tal-Unjoni. Firrapport, il-Kummissjoni għandha tqis b’mod partikolari
l-effetti tal-preferenzi kummerċjali awtonomi f’termini
ta’ ħolqien ta’ impjiegi, ta’ qerda tal-faqar u ta’ żvilupp
sostenibbli tal-popolazzjoni li taħdem u tal-fqar tal-Pakis
tan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Arranġamenti preferenzjali
1.
Il-prodotti li joriġinaw mill-Pakistan u li huma inklużi flAnness I għandhom ikunu eżentati mid-dazji doganali malimportazzjoni fl-Unjoni.
2.
Il-prodotti li joriġinaw mill-Pakistan u li huma inklużi flAnness II għandhom ikunu aċċettati għall-importazzjoni flUnjoni suġġetti għad-dispożizzjonijiet speċjali stabbiliti fl-Arti
kolu 3.
Artikolu 2
Il-kondizzjonijiet tad-dritt għall-arranġamenti preferenzjali
1.
Id-dritt għall-benefiċċji mill-arranġamenti preferenzjali
introdotti fl-Artikolu 1 għandu jkun suġġett għal dawn li ġejjin:
(a) ikun hemm konformità mar-regoli tal-oriġini tal-prodotti u
mal-proċeduri relatati magħhom kif previst fil-Parti I, itTitolu IV, il-Kapitolu 2, is-Sezzjoni 1 u s-Sezzjoni 1A, isSubsezzjonijiet 1 u 2, tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93,
ħlief għall-Artikoli 68 sa 71, 90 sa 97i u l- Artkolu 97j(2)
ta’ dawk is-Sezzjonijiet. Madankollu, fir-rigward tal-kumu
lazzjoni tal-oriġini għall-iskop tad-determinazzjoni tal-istatus
tal-oriġini tal-prodotti koperti mill-arranġamenti introdotti
fl-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament, hija permessa biss ilkumulazzjoni mal-materjali li joriġinaw fl-Unjoni. Il-kumu
lazzjoni reġjonali u t-tipi l-oħra ta' kumulazzjoni, ħlief ilkumulazzjoni mal-materjali li joriġinaw fl-Unjoni, mhumiex
permessi;
(b) ikun hemm konformità mal-metodi u l-kooperazzjoni
amministrattiva kif previst fil-Parti I, it-Titolu IV, il-Kapitolu
2, is-Sezzjoni 1, is-Subsezzjoni 3, tar-Regolament (KEE) Nru
2454/93;
(c) il-Pakistan ma jkunx involut fi ksur serju u sistematiku ta’
drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ewlenin tax-xogħol,
il-prinċipji fundamentali tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt;
(d) il-Pakistan jastjeni milli jintroduċi dazji tal-esportazzjoni jew
tariffi b'effett ekwivalenti ġodda, jew li jżid dawk li diġà
jeżistu, jew jintroduċi kwalunkwe restrizzjoni jew projbizz
joni oħra, jew li jżid dawk li diġà jeżistu, fuq l-esportazzjoni,
jew il-bejgħ għall-esportazzjoni, ta’ kwalunkwe materjal użat
primarjament fil-produzzjoni ta' kwalunkwe wieħed mill-
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prodotti koperti minn dawk l-arranġamenti preferenzjali
maħsuba għat-territorju tal-Unjoni, mill-1 ta’ Lulju 2012.
2.
Iċ-ċertifikati tal-oriġini tal-“Formola A” maħruġa millawtoritajiet kompetenti tal-Pakistan taħt dan ir-Regolament
għandu jkollhom l-approvazzjoni li ġejja fil-kaxxa 4 “Autono
mous measure — Regulation (EU) No 1029/2012 (1)“(”Miżura
awtonoma — Regolament (UE) Nru 1029/2012”).
Artikolu 3
Il-kwoti tariffarji
1.
Il-prodotti elenkati fl-Anness II għandhom ikunu aċċettati
għall-importazzjoni fl-Unjoni bl-eżenzjoni tad-dazji doganali fi
ħdan il-limiti tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni kif stabbiliti f’dak lAnness.
2.
Il-kwoti tariffarji msemmija fil-paragrafu 1 u elenkati flAnness II għandhom ikunu amministrati mill-Kumissjoni b'kon
formità mal-Artikoli 308a, 308b u 308c tar-Regolament (KEE)
Nru 2454/93.
Artikolu 4
Tneħħija ta' prodotti mill-ambitu ta’ applikazzjoni ta’ dan
ir-Regolament
1.
Fejn, fis-sena kalendarja 2012 jew 2013, l-importazzjoni
jiet ibbażati fuq data ta’ importazzjoni doganali dwar prodott li
joriġina mill-Pakistan u li huwa inkluż fl-Anness I jiżdiedu filvolum, b’25 % jew iktar, meta mqabbla mal-medju tas-snin
2009 sa 2011, dak il-prodott għandu jitneħħa mill-ambitu ta’
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għall-bqija ta’ dik is-sena.
Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni hija b'dan
mogħtija s-setgħa li tadotta atti ddelegati, b'konformità malArtikolu 6, biex temenda l-Anness I biex tneħħi dak il-prodott
mill-ambitu ta’ applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għall-bqija
ta’ dik is-sena.
2.
Mad-dħul fis-seħħ tal-att iddelegat, l-importazzjonijiet talprodott imsemmi fil-paragarfu 1, għandhom ikunu suġġetti għal
dazji applikabbli taħt il-prinċipju tan-nazzjon l-aktar ippreferut
jew għal dazji applikabbli oħrajn.
Artikolu 5
Aġġustamenti tekniċi tal-Annessi
Il-Kummissjoni hija b'dan mogħtija s-setgħa li tadotta atti ddele
gati b'konformità mal-Artikolu 6 sabiex temenda l-Annessi
sabiex tinkorpora emendi u aġġustamenti tekniċi li jsiru
meħtieġa minħabba emendi lin-Nomenklatura Magħquda u lissubdiviżjonijiet tat-TARIC.
Artikolu 6
Eżerċizzju tad-delega
1.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati msemmija fl-Arti
koli 4 u 5 hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizz
jonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
2.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati msemmija fl-Arti
koli 4 u 5 hija mogħtija lill-Kummissjoni għall-perjodu ta'
applikazzjoni tar-Regolament.
(1) ĠU L 316, 14.11.2012, p. 43.
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3.
Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 4 u 5 tista' tiġi
revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew
mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega
tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effet
tiva fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f’Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fiha.
Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att idde
legat li jkun diġà fis-seħħ.

4.
Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha
tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lillKunsill.

5.
Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 4 u 5 għandu jidħol
fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ xahrejn minnotifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u
l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex
sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’ xahrejn
fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 7
Proċedura ta' urġenza
1.
L-atti ddelegati adottati taħt dan l-Artikolu għandhom
jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw
sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni skont il-para
grafu 2. In-notifika ta’ att iddelegat lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li għalihom tkun intużat
il-proċedura ta’ urġenza.

2.
Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw
għal att iddelegat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 6(5).
F’dan il-każ, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att mingħajr
dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parla
ment Ewropew jew mill-Kunsill.

14.11.2012

Artikolu 9
Sospensjoni temporanja
1.
Fejn il-Kummissjoni ssib li jkun hemm biżżejjed provi ta'
nuqqas ta' konformità mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2,
din tista', sabiex tirrispondi għal din l-urġenza, permezz ta' atti
ta' implimentazzjoni li jkunu applikabbli immedjatament, tissos
pendi kompletament jew parzjalment l-arranġamenti preferen
zjali previsti f'dan ir-Regolament għal perjodu ta' mhux iktar
minn sitt xhur, bil-kondizzjoni li l-ewwel hija tkun:
(a) infurmat lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 8(1);
(b) talbet lill-Istati Membri biex jieħdu dawk il-miżuri ta’
prekawzjoni li jkunu meħtieġa sabiex jiġu salvagwardati linteressi finanzjarji tal-Unjoni jew sabiex tkun żgurata lkonformità mill-Pakistan mal-Artikolu 2;
(c) ippubblikat avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li
jgħid li hemm raġunijiet għal dubbji raġonevoli fir-rigward
tal-applikazzjoni tal-arranġamenti preferenzjali jew talkonformità mal-Artikolu 2 mill-Pakistan li jistgħu jqajmu
kwistjoni dwar id-dritt tagħha li tkompli tgawdi l-benefiċċji
mogħtija minn dan ir-Regolament;
(d) informat lill-Pakistan b’kull deċiżjoni li tkun ħadet skont
dan il-paragrafu, qabel ma’ din issir effettiva.
2.
Mal-għeluq tal-perjodu ta’ sospensjoni temporanja, ilKummissjoni għandha permezz ta' atti ta' implimentazzjoni
tiddeċiedi jew jekk is-sospensjoni jew jekk testendix il-perjodu
ta' applikazzjoni tagħha.
3.
L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' urġenza msem
mija fl-Artikolu 8(2).
4.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni
l-informazzjoni kollha relevanti li tista’ tiġġustifika s-sospensjoni
temporanja tal-arranġamenti preferenzjali jew l-estensjoni
tagħha.

Artikolu 8
Proċedura ta' kumitat

Artikolu 10

1.
Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat talKodiċi Doganali stabbilit mill-Artikoli 247a(1) u 248(a(1) tarRegolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (1). Dak il-Kumitat
għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru
182/2011. Dak il-Kumitat jista’ jeżamina kwalunkwe kwistjoni
relatata ma’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, imqajma millKummissjoni jew fuq talba ta’ Stat Membru.

Rapport
Mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2015, il-Kummissjoni
għandha tibgħat rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill
dwar l-operat u l-effetti ta' dan ir-Regolament.
Artikolu 11
Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

2.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 8 tarRegolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5
tiegħu, għandhom japplikaw.
(1) ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

1.
Dan ir-Regolament għandu jidħol fil-jum wara dak talpubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
2.
Huwa għandu japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu
sal-31 ta’ Diċembru 2013.

14.11.2012

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/47

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta’ Ottubru 2012.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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ANNESS I
PRODOTTI B'EŻENZJONI TAD-DAZJU DOGANALI
Il-prodotti li fuqhom japplikaw id-dazji addizzjonali huma identifikati mill-kodiċi NM tagħhom li fih tmien numri. Iddeskrizzjoni ta' dawk il-kodiċi tinstab fl-Anness I mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987
dwar it-tariffa u n-nomenklatura statistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1). Id-deskrizzjoni tal-Kodiċi NM qed
tingħata biss għal raġunijiet ta' informazzjoni.
Kodiċi
tan-NM

Deskrizzjoni

0712 39 00

Faqqiegħ u tartufi imnixxfin, sħaħ, imqattgħin, flieli, biċċiet jew trab, iżda mhux preparati aktar minn hekk
(eskl. Faqqiegħ tal-ġens Agaricus, wood ears (Auricularia spp.) u jelly fungi (Tremella spp.))

5205 12 00

Ħajt singlu, ta’ fibri mhux imqardxin, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton, li jitkejlu inqas minn 714,29
decitex iżda mhux inqas minn 232,56 decitex (li jeċċedi n-numru metriku 14 iżda ma jeċċedix in-numru
metriku 43), mhux għall-bejgħ bl-imnut

5205 22 00

Ħajt singlu, ta’ fibri mhux imqardxin, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton, li jitkejlu inqas minn 714,29
decitex iżda mhux inqas minn 232,56 decitex (li jeċċedi n-numru metriku 14 iżda ma jeċċedix in-numru
metriku 43), mhux għall-bejgħ bl-imnut

5205 32 00

Ħajt multiplu "mitwi" jew f'cables, ta’ fibri mhux imqardxin, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton, kull
ħajta singla inqas minn 714,29 decitex iżda mhux inqas minn 232,56 decitex (li jeċċedi n-numru metriku
14 iżda ma jeċċedix in-numru metriku 43 għal kull ħajta), mhux għall-bejgħ bl-imnut

5205 42 00

Ħajt multiplu "mitwi" jew f'cables, ta’ fibri mhux imqardxin, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton, kull
ħajta singla inqas minn 714,29 decitex iżda mhux inqas minn 232,56 decitex (li jeċċedi n-numru metriku
14 iżda ma jeċċedix in-numru metriku 43 għal kull ħajta), mhux għall-bejgħ bl-imnut

5208 11 90

Drappijiet minsuġin tal-qoton bla disinn, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u jiżnu mhux iktar minn
100 g/m2, mhux ibbliċjati minbarra drappijiet għall-manifattura ta’ faxex, materjali għal feriti u garżi
mediċi

5208 12 16

Drappijiet minsuġin tal-qoton bla disinn, u mhux ibbliċjati li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u jiżnu
mhux iktar minn 100 g/m2 iżda mhux iktar minn 130 g/m2, ta' wisa' li ma jeċċedix il-165cm

5208 12 19

Drappijiet minsuġin tal-qoton bla disinn, u mhux ibbliċjati li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u jiżnu
mhux iktar minn 100 g/m2 iżda mhux iktar minn 130 g/m2, ta' wisa' li ma jeċċedix il-165cm

5208 13 00

Drappijiet minsuġin tal-qoton, mhux ibbliċjati, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u bi tliet ħajtiet jew
erba' ħajtiet, inkluż cross twill

5208 19 00

Drappijiet minsuġin tal-qoton oħrajn, mhux ibbliċjati li jiżnu 85 % jew iktar tal-piż f'qoton

5208 21 90

Drappijiet minsuġin tal-qoton bla disinn u ibbliċjati,li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u jiżnu mhux
iktar minn 100 g/m2, minbarra drappijiet għall-manifattura ta’ faxex, materjali għal feriti u garżi mediċi

5208 22 19

Drappijiet minsuġin tal-qoton bla disinn, u ibbliċjati li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u jiżnu mhux
iktar minn 100 g/m2 iżda mhux iktar minn 130 g/m2, ta' wisa' li ma jeċċedix il-165cm

5208 22 96

Drappijiet minsuġin tal-qoton u ibbliċjati li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u jiżnu iktar minn
130 g/m2 ta' wisa' li ma jeċċedix il-165cm

5208 29 00

drappijiet minsuġin tal-qoton oħrajn, ibbliċjati, li jiżnu 85 % jew iktar tal-piż f'qoton

5208 51 00

Drappijiet minsuġin tal-qoton stampati u bla disinn, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u jiżnu mhux
iktar minn 100 g/m2

(1) ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.
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Deskrizzjoni

5208 52 00

Drappijiet minsuġin tal-qoton stampati u bla disinn, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u jiżnu iktar
minn 200 g/m2

5208 59 90

Drappijiet minsuġin tal-qoton oħrajn, stampati li jiżnu 85 % jew iktar tal-piż f'qoton

5209 11 00

Drappijiet minsuġin tal-qoton mhux ibbliċjati u bla disinn, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u jiżnu
iktar minn 200 g/m2

5209 12 00

Drappijiet minsuġin tal-qoton, mhux ibbliċjati, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u jiżnu iktar minn
200 g/m2, bi twill ta' tliet ħajtiet jew erba' ħajtiet, inkluż cross twill

5209 19 00

Drappijiet minsuġin tal-qoton oħrajn, mhux ibbliċjati li jiżnu 85 % jew iktar tal-piż f'qoton

5209 22 00

Drappijiet minsuġin tal-qoton, mhux ibbliċjati, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u jiżnu iktar minn
200 g/m2, bi twill ta' tliet ħajtiet jew erba' ħajtiet, inkluż cross twill

5209 29 00

Drappijiet minsuġin tal-qoton oħrajn, ibbliċjati, li jiżnu 85 % jew iktar tal-piż f'qoton

5209 32 00

Drappijiet minsuġin tal-qoton ibbliċjati, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton u jiżnu iktar minn
200 g/m2, bi twill ta' tliet ħajtiet jew erba' ħajtiet, inkluż cross twill

5211 12 00

Drappijiet minsuġin tal-qoton mhux ibbliċjati, li fihom inqas minn 85 % tal-piż f'qoton, imħallta prinċi
palment jew esklussivament ma' fibri artifiċjali u jiżnu iktar minn 200 g/m2, bi twill bi tliet ħajtiet jew
erba' ħajtiet, inkluż il-cross twill

5407 81 00

Drappijiet minsuġin tal-ħjut li fihom inqas minn 85 % tal-piż filament sintetiku, inklużi drappijiet
minsuġin miksubin minn monofilament sintetiku ta' 67 decitex jew iktar, u li minnhom l-ebda dimensjoni
trasversali ma' taqbeż il-1mm, imħalltin prinċipalment jew biss mal-qoton mhux ibbliċjati jew ibbliċjati

5407 82 00

Drappijiet minsuġin tal-ħjut li fihom inqas minn 85 % tal-piż filament sintetiku, inklużi drappijiet
minsuġin miksubin minn monofilament sintetiku ta' 67 decitex jew iktar, u li minnhom l-ebda dimensjoni
trasversali ma taqbeż il-1mm, imħalltin prinċipalment jew esklussivament mal-qoton miżbugħin

5513 11 20

Drappijiet minsuġin li fihom mhux inqas minn 85 % tal-piż fibri tal-polyester staple, imħallta prinċipal
ment jew esklussivament mal-qoton ta' piż li ma jaqbiżx il-170 g/m2, b’nisġa sempliċi, mhux ibbliċjati jew
ibbliċjati, b'wisa' ta' 165 cm jew inqas

5513 21 00

Drappijiet minsuġin li fihom mhux inqas minn 85 % tal-piż fibri tal-polyester staple, imħallta prinċipal
ment jew esklussivament mal-qoton ta' piż li ma jaqbiżx il-170 g/m2, b’nisġa sempliċi, miżbugħin

5513 41 00

Drappijiet minsuġin li fihom inqas minn 85 % tal-piż fibri tal-polyester staple, imħallta prinċipalment jew
esklussivament mal-qoton ta' piż li ma jaqbiżx il-170 g/m2, stampati

6101 20 90

Ġkieket u blejżers tal-irġiel u tas-subien tal-qoton, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ (eskl. ġkieket tal-iski,
tar-riħ u oġġetti simili)

6112 12 00

Track suits ta' fibri sintetiċi, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6116 10 20

Ingwanti mimlijin b’sustanza oħra, miksijin jew mgħottijin b’gomma, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6116 10 80

Mittens u mitts, mimlijin b’sustanza oħra, miksijin jew mgħottijin bil-plastik jew bil-gomma, maħdumin
bil-labar jew bil-ganċ u ingwanti mimlijin b’sustanza oħra, miksijin jew mgħottijin bil-plastik, maħdumin
bil-labar jew bil-ganċ

6116 92 00

Ingwanti, mittens u mitts tal-qoton, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6116 93 00

Ingwanti, mittens u mitts tal-fibri sintetiċi, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6201 93 00

Ġkieket u ġkieket tar-riħ u oġġetti simili tal-irġiel u tas-subien ta' fibri sintetiċi

L 316/49
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6203 43 19

Qliezet u breeches tal-irġiel jew tas-subien ta' fibri sintetiċi (minbarra industrijali u tax-xogħol)

6204 22 80

Ensembles tan-nisa jew il-bniet, tal-qoton (minbarra industrijali u tax-xogħol)

6204 62 90

Xorzijiet tan-nisa jew tal-bniet tal-qoton

6207 91 00

Flokkijiet ta' taħt biċ-ċingi u flokkijiet ta' taħt oħra tal-irġiel jew tas-subien, ġagagi tal-banju, u oġġetti
simili tal-qoton

6208 91 00

Flokkijiet ta' taħt biċ-ċingi u flokkijiet ta' taħt oħra tan-nisa jew tal-bniet, qliezet ta’ taħt, neglige, ġagagi talbanju u tad-dar, u oġġetti simili tal-qoton

6211 43 10

Fradal, overalls, smock-overalls u ħwejjeġ oħrajn industrijali u tax-xogħol tan-nisa jew tal-bniet, ta' fibri
sintetiċi

6216 00 00

Ingwanti, mittens u mitts

6303 91 00

Purtieri (inklużi d-dendil) u blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda tal-qoton mhux maħdumin
bil-labar jew bil-ganċ

6303 92 90

Purtieri (inklużi d-dendil) u blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda tal-fibri sintetiċi mhux
maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6303 99 90

Purtieri (inklużi d-dendil) u blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda mhux tal-fibri sintetiċi jew
tal-qoton mhux minsuġin u mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6304 92 00

Oġġetti oħra tat-tiżjin, tal-qoton, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6307 10 90

Biċċiet tal-art, srievet, ċraret għat-tfarfir u ċraret simili għat-tindif, mhux minsuġin jew maħdumin bil-labar
jew bil-ganċ

6307 90 99

Oġġetti oħrajn manifatturati minn materjali tessili, inklużi mudelli ta’ ilbies mhux maħdumin bil-labar jew
bil-ganċ, u mhux tal-feltru

14.11.2012

14.11.2012

MT
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ANNESS II
PRODOTT SUĠĠETT GĦALL-KWOTI

TARIFFARJI ANNWALI
ARTIKOLU 3

MINGĦAJR DAZJU MSEMMIJA FL-

Il-prodotti li fuqhom japplikaw id-dazji addizzjonali huma identifikati mill-kodiċi NM tagħhom li fih tmien numri. Iddeskrizzjoni ta' dawk il-kodiċi tinstab fl-Anness I mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87. Id-deskrizzjoni tal-Kodiċi NM qed
tingħata biss għal raġunijiet ta' informazzjoni.
Nru tal-Ordni

Kodiċi tan-NM

Deskrizzjoni

Mid-dħul fis-seħħ
sal-aħħar tal-2012

1.1.2013 31.12.2013

09.2401

2207 10 00

Alcoħol tal-ethyl żnaturat ta' qawwa alkoħo
lika ta' ≥ 80 %

18 750 tunnellata

75 000 tunnellata

09.2409

4107 92 10

Grain splits tal-ġilda ta annimali bovini
(inkluż tal-buflu), ippreparati iktar wara likkunzar jew it-tnixxif, mingħajr suf, għajr
ġlud sħaħ

89 tunnellata

356 tunnellata

09.2410

4107 99 10

Ġilda ta annimali bovini (inkluż tal-buflu)
ippreparati iktar wara l-ikkunzar jew it-tnix
xif, mingħajr suf; minbarra ġlud sħaħ,
minbarra unsplit full grains u grain splits

90,25 tunnellata

361 tunnellata

09.2411

4203 21 00

Ingwanti iddiżinjati apposta għall-użu flisport, tal-ġilda jew tal-ġilda rikostitwita

361,75 tunnellata

1 447 tunnellata

09.2412

4203 29 10

Ingwanti, mittens u mits iddiżinjati apposta
għall-użu fl-isport, tal-ġilda jew tal-ġilda
rikostitwita

1 566,5
lata

6 266 tunnellata

09.2413

ex 4203 29 90

Ingwanti, mittens u mitts għall-irġiel u ssubien, tal-ġilda jew ġilda rikostitwita,
minbarra ingwanti speċjali tal-isports u
ingwanti protettivi għas-snajja kollha

62,75 tunnellata

251 tunnellata

09.2414

ex 4203 29 90

Ingwanti, mittens u mitts, tal-ġilda jew ġilda
rikostitwita minbarra ingwanti ddiżinjati
b'mod speċjali għall-użu fl-isports, minbarra
ingwanti protettivi għas-snajja kollha,
minbarra ingwanti għall-irġiel u s-subien

135,5 tunnellata

542 tunnellata

09.2415

5205 23 00

Ħajt singlu, ta’ fibri mhux imqardxin, li fihom
85 % jew iktar tal-piż f'qoton, li jitkejlu inqas
minn 232,56 decitex iżda mhux inqas minn
192,31 decitex (li jeċċedi n-numru metriku
43 iżda ma jeċċedix in-numru metriku 52), li
ma jitqigħedx għall-bejgħ bl-imnut

1 790 tunnellata

7 160 tunnellata

09.2416

5205 24 00

Ħajt singlu, ta’ fibri mhux imqardxin, li fihom
85 % jew iktar tal-piż f'qoton, li jitkejlu inqas
minn 192,31 decitex iżda mhux inqas minn
125 decitex (li jeċċedi n-numru metriku 52
iżda ma jeċċedix in-numru metriku 80),
mhux għall-bejgħ bl-imnut

1 276,25 tunnel
lata

5 105 tunnellata

09.2417

5208 39 00

Drappijiet minsuġin u miżbugħa tal-qoton
oħrajn, li jiżnu 85 % jew iktar tal-piż f'qoton

421,25 tunnellata

1 685 tunnellata

09.2418

5209 39 00

Drappijiet minsuġin tal-qoton stampati u bla
disinn, li fihom 85 % jew iktar tal-piż f'qoton
u jiżnu mhux iktar minn 200 g/m2

689,25 tunnellata

2 757 tunnellata

09.2419

5509 53 00

Ħjut (minbarra l-ħajt tal-ħjata) fibri talpolyester staple, mħallta prinċipalment jew
esklussivament mal-qoton, mhux għall-bejgħ
bl-imnut

3 061 tunnellata

12 244 tunnellata

tunnel
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Kodiċi tan-NM

Deskrizzjoni

14.11.2012

Mid-dħul fis-seħħ
sal-aħħar tal-2012

1.1.2013 31.12.2013

09.2420

6103 32 00

Xorzijiet tal-irġiel jew tas-subien tal-qoton
maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

249,75 tunnellata

999 tunnellata

09.2421

6103 42 00

Qliezet, overalls b’vavalor u ċineġ, qliezet li
jaslu u jintrabtu taħt l-irkoppa (breeches) u
xorzijiet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ
(minbarra malji tal-għum) tal-irġiel jew tassubien

568,75 tunnellata

2 275 tunnellata

09.2422

6107 21 00

Qomos tas-sodda u piġami tal-irġiel jew tassubien tal-qoton maħdumin bil-labar jew bilganċ

167,5 tunnellata

670 tunnellata

09.2423

6108 31 00

Qomos tas-sodda u piġami tan-nisa jew talbniet tal-qoton maħdumin bil-labar jew bilganċ

374,5 tunnellata

1 498 tunnellata

09.2424

6109 90 20

T-shirts, flokkijiet ta’ taħt taċ-ċingi u flokkijiet
ta’ taħt oħrajn tas-suf jew pil fin ieħor talannimali jew fibri sintetiċi, maħdumin billabar jew bil-ganċ

297,5 tunnellata

1 190 tunnellata

09.2425

6111 20 90

Ħwejjeġ u aċċessorji ta’ ħwejjeġ ta’ trabi, talqoton, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ
(minbarra ingwanti, mittens, u mits) track
suits ta' fibri sintetiċi, maħdumin bil-labar jew
bil-ganċ

153,5 tunnellata

614 tunnellata

09.2426

6115 95 00

Pantyhose, tajts, kalzetti tan-nisa, kalzetti u
maljerija oħra u xedd ieħor għas-saqajn
mingħajr pett, tal-qoton, maħdumin bil-labar
jew bil-ganċ (ħlief maljerija b'kompressjoni
gradwata, pantyhose u tajts, kalzetti tan-nisa
t-tul kollu jew li jaslu sal-irkoppa, fejn kull
ħajta singla tkun inqas minn 67 decitex)

2 263 tunnellata

9 052 tunnellata

09.2427

6204 62 31

Qliezet u breeches tad-denim tal-qoton
(minbarra industrijali u tax-xogħol) orzijiet
tan-nisa jew tal-bniet tal-qoton

1 892,75 tunnel
lata

7 571 tunnellata

09.2428

6211 42 90

Ħwejjeġ tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton

96,5 tunnellata

386 tunnellata

09.2429

6302 60 00

Bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina,
ta’ materjal tax-xugaman terri jew ta’ materjali
terri simili, tal-qoton

9 602 tunnellata

38 408 tunnellata

09.2430

6302 91 00

Bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina,
ta’ materjal tax-xugaman terri jew ta’ materjali
terri simili, tal-qoton

2 499,25 tunnel
lata

9 997 tunnellata

09.2431

6403 99 93

Lbies għas-saqajn, b'pettijiet tal-lastiku, plas
tiks, jew ġilda rikostitwita u b’uċuħ tal-ġilda,
bis-suletti ta' tul ta' 24 cm jew iktar, li ma
jistgħux jiġu identifikati bħala lbies tas-saqajn
tal-irġiel jew tan-nisa, minbarra ilbies tassaqajn għall-isport u lbies tas-saqajn b'kappa
tal-metall protettiva fuq is-swaba', li ma
jgħattix l-għaksa; mhux magħmul fuq bażi
jew pjattaforma ta' injam (li m'għandhomx
suletta minn ġewwa) minbarra lbies tas-saqajn
b’quddiem tal-wiċċ magħmul minn ċineg jew
li għandu biċċa jew bosta biċċiet maqtugħin
barra, minbarra papoċċi

60,5 tunnellata

242 tunnellata

09.2432

6403 99 96

Lbies għas-saqajn, b'pettijiet tal-lastiku, plas
tiks, jew ġilda rikostitwita u b’uċuħ tal-ġilda,
bis-suletti ta' tul ta' 24 cm jew iktar, li ma
għall-irġiel minbarra ilbies tas-saqajn għallisport u lbies tas-saqajn b'kappa tal-metall
protettiva fuq is-swaba', li ma jgħattix lgħaksa; mhux magħmul fuq bażi jew pjatta
forma ta' injam (li m'għandhomx suletta
minn ġewwa) minbarra lbies tas-saqajn
b’quddiem tal-wiċċ magħmul minn ċineg jew
li għandu biċċa jew bosta biċċiet maqtugħin
barra, minbarra papoċċi

363,25 tunnellata

1 453 tunnellata

14.11.2012
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Kodiċi tan-NM

6403 99 98

Deskrizzjoni

Lbies għas-saqajn, b'pettijiet tal-lastiku, plas
tiks, jew ġilda rikostitwita u b’uċuħ tal-ġilda,
bis-suletti ta' tul ta' ≥ 24 cm, li ma għan-nisa
minbarra ilbies tas-saqajn għall-isport u lbies
tas-saqajn b'kappa tal-metallprotettiva fuq isswaba', li ma jgħattix l-għaksa; mhux
magħmul fuq bażi jew pjattaforma ta' injam
(li m'għandhomx suletta minn ġewwa)
minbarra lbies tas-saqajn b’quddiem tal-wiċċ
magħmul minn ċineg jew li għandu biċċa jew
bosta biċċiet maqtugħin barra, minbarra
papoċċi

L 316/53

Mid-dħul fis-seħħ
sal-aħħar tal-2012

172,75 tunnellata

1.1.2013 31.12.2013

691 tunnellata

PREZZ TAL-ABBONAMENT 2012 (mingħajr VAT, inklużi l-ispejjeż tal-posta b’kunsinna normali)
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 1 200 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, stampati + DVD annwali

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 1 310 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 840 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, DVD fix-xahar (kumulattiva)

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 100 fis-sena

Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S), Swieq Pubbliċi u Appalti,
DVD, edizzjoni fil-ġimgħa

multilingwi:
23 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 200 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje C — Kompetizzjonijiet

Skont il-lingwa/i
tal-Kompetizzjoni

EUR 50 fis-sena

L-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li joħroġ fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli
fi 22 verżjoni lingwistika. Inklużi fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Informazzjoni u Avviżi).
Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.
B’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali L 156 tat-18
ta’ Ġunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti
kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b’din il-lingwa, il-Ġurnali Uffiċjali ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.
L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S — Swieq Pubbliċi u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23
verżjoni lingwistika uffiċjali f’DVD waħdieni multilingwi.
Fuq rikjesta, l-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jagħti d-dritt li l-abbonat jirċievi diversi annessi
tal-Ġurnal Uffiċjali. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta’ “Avviż lill-qarrej” inserit
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Bejgħ u Abbonamenti
Abbonamenti fil-perjodiċi diversi bi ħlas, bħalma huwa l-abbonament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, huma
disponibbli mill-uffiċini tal-bejgħ tagħna. Il-lista tal-uffiċini tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) joffri aċċess dirett u bla ħlas għal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan
is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jinkludi wkoll it-Trattati,
il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-leġiżlazzjoni.
Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: http://europa.eu

MT

