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MALTESE-SPECIFIC ANNEX  

1. Il-Livell Indipendenti mil-Lingwa (LIL)  
1.1.  Il-IATE hija repożitorju terminoloġiku msejjes fuq il-prinċipju "Kunċett wieħed, entrata 

waħda". Għaldaqstant l-ewwel ma għandna nqisu huwa l-kunċett, u mhux it-terminu. Jekk 
pereżempju rridu ndaħħlu l-ekwivalenti bil-Malti għall-kelma bl-Ingliż table, l-ewwel għandna 
naraw eżatt x'inhu l-kunċett wara t-terminu table. Qegħdin nirreferu għal table li nieklu 
fuqha, jew table fil-venda tal-linja, jew table tal-multiplikazzjoni? Kull wieħed minn dawn il-
kunċetti għandu jkollu l-entrata tiegħu fil-IATE, u ma nistgħux nassumu, għax naraw il-kelma 
table fl-entrata 12345, li f'din l-entrata huwa korrett li nżidu "tabella" u "mejda". L-elementi li 
nsibu fil-LIL (ara t-taqsima 4.1 tal-IATE Handbook) jgħinu lill-utent jidentifika x'inhu l-kunċett.  

1.2.  Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, l-entrati bil-Malti jiddaħħlu bħala ekwivalenti għal entrati f'lingwi 
oħra – b'mod speċifiku l-hekk imsejħa Lingwa ta' Referenza (ara t-taqsima 10.2.2 tal-IATE 
Handbook), jew Lingwa Ankra. Dan ifisser li l-Malti għandu jirrifletti b'mod kemm jista' jkun 
preċiż il-kontenut tal-Lingwa ta' Referenza. Għaldaqstant, it-terminologu li jkun qed jaġġorna 
l-entrata bil-Malti għandu l-ewwel jidentifika liema tkun il-Lingwa ta' Referenza, indikata bis-

simbolu .  

1.3.  F'ċerti każijiet, il-kunċett jista' jkun wieħed li jinsab biss f'pajjiż wieħed u għalhekk il-Lingwa ta' 
Referenza tkun qiegħda tirreferi għal kunċett f'kuntest speċifiku.  

2. Il-Livell tal-Lingwa (LL) 
2.1.  Id-definizzjoni bil-Malti la għandha tkun usa' u lanqas idjaq mid-definizzjoni bil-Lingwa ta' 

Referenza – u huwa preċiżament għalhekk li t-terminologu għandu jiżen sewwa liema sorsi 
juża għad-definizzjonijiet. Pereżempju, jekk fil-IATE, fil-Lingwa ta' Referenza, insibu 
definizzjoni ġenerika, għandna noqogħdu attenti li bil-Malti ma nużawx definizzjoni li nsibuha 
fil-leġiżlazzjoni tal-UE jew f'dik nazzjonali jekk din ma tgħoddx għalina, għaliex l-ambitu tas-
sinifikat u tar-referenza kapaċi jkunu differenti.  

 2.2.  Fil-każ tar-referenzjar għandu jsir hekk:  

2.2.1.  Fejn ikun hemm definizzjoni disponibbli bil-Malti u għaldaqstant tkun tista' tittieħed 
verbatim, wieħed isegwi l-gwida fil-parti dwar ir-Referenzi (il-punt 4) ta’ dan l-Anness.  

2.2.2.  Jekk ma tkun tista' tinstab l-ebda definizzjoni lesta li tirrifletti l-kunċett fil-Lingwa ta' 
Referenza, huwa perfettament aċċettabbli li t-terminologu jibbaża fuq definizzjoni 
minn lingwa oħra.  Jista' jkun hemm żewġ tipi ta’ sitwazzjonijiet f'dan ir-rigward:  



2  

  

2.2.2.1.  Jekk għad-definizzjoni tkun qed issir traduzzjoni verbatim mil-Lingwa ta' 
Referenza: [Is-sigla tal-entità awtriċi1], abbażi ta’ + ir-referenza tas-sors fil-
lingwa oriġinarja. 

   
Eżempju:  
 

 
  
 Meta tittieħed id-definizzjoni tal-Lingwa ta' Referenza bħala punt tat-tluq 

għad-definizzjoni bil-Malti, jibqa' ta' importanza kruċjali li jiġi vverifikat is-
sors tad-definizzjoni fil-Lingwa ta' Referenza. 

 
2.2.2.2.  Jekk tkun qed issir ħidma fuq proġett u d-definizzjoni tkun ingħatat mill-

unità ċentrali tat-terminoloġija, huwa aċċettabbli li d-definizzjoni bil-Malti 
tkun ibbażata fuqha, u f'dak il-każ huwa rrakkomandat li nirrikonoxxu xogħol 
l-awtur fil-formulazzjoni tad-definizzjoni, u nagħmlu hekk:  

 [Is-sigla tal-entità awtriċi], abbażi tad-definizzjoni mogħtija minn [isem l-
unità awtriċi tad-definizzjoni fil-IATE] + (data kurrenti2): + ir-referenza tas-
sors fil-lingwa oriġinarja meta din tkun disponibbli.  

 
Eżempju:  
 

 
 

3. Il-Livell tat-Terminu (LT)  
3.1.  Kif intqal hawn fuq, il-IATE hija strutturata fuq sistema ta’ kunċetti u mhux ta’ termini. Jekk 

nimxu fuq il-prinċipju ta’ "kunċett wieħed, entrata waħda", nifhmu li jista' jkollna diversi 
entrati li jkollhom l-istess termini fuqhom – eż. jista' jkollna diversi entrati għal coeur (FR) – 
waħda għall-"qalb", waħda għaċ-"ċentru ta’ reattur nukleari", waħda għall-"qofol ta’ 
argument", eċċ. L-istruttura mhix kif insibuha f'dizzjunarju, fejn it-tifsiriet kollha ta’ kelma 
jinsabu taħt l-istess entrata.  

                                                           
1  Is-sigla tal-entità awtriċi għandha tirrifletti l-użu intern f'kull istituzzjoni: Kunsill-MT, COM-MT, EP, CdT, CJUE, 

ECA, EESC/COR-MT jew EESC-COR/MT, ECB.  
2  Il-format tad-data għandu jirrifletti l-format li jintuża fil-IATE2, jiġifieri j.x.ssss u għandu jiddaħħal bejn parentesi 

tondi, eż.  (1.1.2019) jew (12.12.2019). 
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3.2.  Min-naħa l-oħra, jista' jkollna diversi sinonimi li kollha jidhru taħt l-istess entrata, għaliex 
kollha jirreferu għall-istess kunċett, eż. "saqqu" u "mitraħ", "siġġu" u "maqgħad", eċċ. 
Huwa rrakkomandat li fil-każ ta’ sinonimi tal-istess tip ta’ terminu (terminu, abbrevjazzjoni, 
forma qasira, formula, frażi), fejn hu possibbli tiġi indikata preferenza skont il-prinċipji 
stabbiliti fl-ISO:704:2009.  

3.3.  Jista' jagħti l-każ li fost is-sinonimi li nsibu għall-istess kunċett, xi wħud ikunu sempliċement 
traduzzjoni ħażina li ġiet adottata fil-leġiżlazzjoni. Idealment dawn għandhom jiddaħħlu 
wkoll, b'affidabilità mnaqqsa jekk meħtieġ, filwaqt li tingħata spjegazzjoni fin-nota tat-
terminu li tindika li għalkemm dak it-terminu partikolari mhuwiex ideali, xorta jrid jintuża 
f'każ ta' referenza għal att leġiżlattiv tal-UE fis-seħħ li jużah.     

 It-terminu l-korrett għandu jiddaħħal b'affidabilità ta' tliet stilel jew aktar u għandha 
tiżdied nota li tindika li l-użu ta' dak it-terminu jkun ippreferut, meta ma tkunx trid 
tinżamm konsistenza ma’ testi vinkolanti kif spjegat hawn fuq.  

3.4. Prinċipji tal-għażla tat-terminu: il-formazzjoni ta’ termini bil-Malti għandha tosserva l-
prinċipji li ġejjin, abbażi tal-ISO:704:2009: 

3.4.1.  Trasparenza: it-terminu għandu jkun trasparenti biżżejjed li jinftiehem, mingħajr il-
ħtieġa li tiġi rreplikata d-definizzjoni. Il-kuntest ġuridiku multilingwi, li jissejjes fuq 
ekwivalenza ġuridika tat-testi3 huwa fattur importanti. Għaldaqstant għodda 
importanti fil-formazzjoni tat-terminoloġija hija wkoll it-tiftix ta’ ekwivalenza fl-
għażla lessikali ma' lingwi oħra tal-UE.  

 Eżempju: “resilience” = “reżiljenza” 

 F'ċerti każijiet wieħed jista' japplika t-test tar-retrotraduzzjoni tat-terminu għal-
Lingwa ta' Referenza. Jekk it-terminu li jirriżulta jiddevja wisq mit-terminu oriġinali, 
dan ifisser li ma jgħaddix mit-test tar-retrotraduzzjoni. 

 Eżempju: “gass qares” = “sour gas” 

3.4.2.  Konsistenza: it-terminoloġija fi kwalunkwe suġġett ma għandhiex tkun arbitrarja 
jew kollezzjoni mħallta ta’ termini, imma sistema koerenti ta’ termini li 
tirrappreżenta sistema integrata ta’ kunċetti. Wieħed għandu joqogħod attent għal 
kunċetti li għalkemm "ġirien" ma jirrappreżentawx l-istess kunċett, u għalhekk l-
osservanza tad-distinzjonijiet f'termini kumplessi tiggarantixxi konsistenza, 
partikolarment fil-komponibbiltà tat-termini (ara 3.4.5. ta’ dan l-Anness). 

 

                                                           
3 Kif stabbilit mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE fil-Kawża 283/81, CILFIT.  
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Eżempji: 

(1) fis-sustanzi kimiċi, l-affiss "oxi/y-" li jirrappreżenta l-ossiġenu jinżamm dejjem 
"ossi-"; 

(2) distinzjoni bejn il-kunċetti “cost-expense-spending-expenditure” = “kost-spiża-
nfiq-nefqa”. 

3.4.3.  Idoneità: it-terminu għandu jirrifletti t-tifsira familjari u stabbilita fi ħdan komunità 
lingwistika. Għaldaqstant għandhom jitqiesu l-konnotazzjonijiet marbuta mat-
terminu magħżul u għandha tiġi evitata kwalunkwe konfużjoni. 

 Eżempju: “nationalist parties” = “partiti nazzjonalistiċi” (jiġi evitat l-aġġettiv 
“nazzjonalist” minħabba konnotazzjonijiet politiċi lokali) 

3.4.4.  Ekonomija lingwistika: terminu għandu jkun kemm jista' jkun konċiż. Tul bla bżonn 
jista' jkun imprattiku għall-użu f'kuntest, u jrendi ruħu f'nonterminu. Forom qosra 
jistgħu jwasslu għal trasparenza akbar, partikolarment meta wieħed ikollu juża tali 
terminu bħala element f'terminu aktar kumpless biż-żieda ta’ aġġettivi. 

 Eżempju: “employer” = “impjegatur” - dan jiffaċilita l-użu f'forom differenti (eż. il-
plural, eċċ.) iżda f'każijiet speċifiċi jibqa' jintuża "min iħaddem" (KESE/KtR) 

3.4.5. Derivabbiltà u komponibbiltà: terminu għandu jippermetti li jiġu dderivati oħrajn 
minnu jew li jinbnew oħrajn fuqu. 

 Eżempju: "depożitu" iwassal għal "depożitant", "depożitarju", "depożitorju", eċċ. 
Ara wkoll l-eżempji fil-punti 3.4.2. u 3.4.4. 

3.4.6. Reġistru: terminu għandu jkun konformi mas-sinifikat mibni f'reġistru partikolari. 

3.4.7.  Dominju: terminu għandu jkun konformi mal-kuntest u mal-lingwaġġ speċjalizzat 
tal-qasam partikolari.  

 Eżempju: fil-kuntest tal-obbligazzjonijiet u tad-drittijiet fit-tranżazzjonijiet 
finanzjarji, “consideration” (EN) tikkorrispondi għal "korrispettiv" (MT), u mhux 
għal "kunsiderazzjoni" jew "qies". 

3.5. Fi kwalunkwe każ għandhom jiġu osservati l-prinċipji li ġejjin:   

3.5.1.  Korrettezza lingwistika: ir-regoli tal-kitba, il-prinċipji tal-lingwistika, il-morfoloġija, 
is-sintassi. 
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3.5.2.  Preferenza għal-lingwa nattiva: il-formazzjoni tal-kliem u tal-espressjonijiet u l-
idjomatika. 

3.5.3.  Monosemija: fl-istess dominju, terminu għandu jintuża għal kunċett wieħed biss u 
kunċett għandu dejjem jiġi rrappreżentat minn terminu preferut wieħed. 

3.5.4.  L-evitar tal-omonimi (termini bl-istess ortografija jew pronunzja li jirrappreżentaw 
kunċetti differenti) fejn possibbli. 

3.5.5.  Is-sinonimi (termini differenti li jirrappreżentaw l-istess kunċett) għandhom jiġu 
indirizzati permezz ta’ armonizzazzjoni, u skont il-punti 3.2. u 3.3. ta’ dan l-Anness. 
  

4.  Referenzi  

Din it-taqsima tapplika għar-referenza tad-definizzjoni u għar-referenza tat-terminu u fiha nsibu mudelli 
ta’ referenzi għal diversi sitwazzjonijiet li nistgħu niltaqgħu magħhom. Dwar il-preċedenza tas-sorsi, din 
hija materja ta’ ġudizzju professjonali li teħtieġ analiżi skont il-qasam, ir-reġistru u l-kuntest. Mhijiex is-
suġġett ta’ dan l-Anness.  

4.1.  Meta l-informazzjoni ppubblikata fil-IATE tkun ikkwotata verbatim mill-Ġurnal Uffiċjali jkun 
meħtieġ:   

4.1.1.  Fil-każ tat-Trattati, tal-Konvenzjonijiet jew tal-Ftehimiet Internazzjonali: l-isem sħiħ 
tat-Trattat u l-artikolu rilevanti.  

  
 Eżempju:  

  

4.1.2.  Fil-każ tal-leġiżlazzjoni sekondarja: it-titolu tad-dokument (inkluż in-numru tad-
dokument/liġi). Skont il-prinċipju ta' rilevanza tal-informazzjoni u biex jiġi ffaċilitat 
il-qari għall-utent, huwa tajjeb li titneħħa informazzjoni mhux essenzjali: 
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a) isem l-istituzzjoni u d-data 
 
Eżempju: 

minflok: 

 

huwa preferibbli: 

 

b) kodiċijiet u informazzjoni oħra marbuta mad-dokument 

Eżempju: 
 
minflok: 
 

 

huwa preferibbli: 
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c) informazzjoni dwar atti emendati jew imħassra 

Eżempju: 

minflok:  

 

huwa preferibbli: 

 

* Għandhom isiru eventwalment il-korrezzjonijiet meħtieġa, anke skont id-
deċiżjonijiet tal-Kunsill tal-Malti. 

minflok: 

 

għandu jsir hekk: 
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*Jinbidel kliem miktub b'ittri kapitali għal ittri żgħar. 

minflok:  

 

huwa preferibbli: 

 

4.1.3.  Fil-każ ta' atti tal-Qorti tal-Ġustizzja, insegwu l-prassi tal-Qorti: 

- jitneħħew keywords u informazzjoni bejn parenteżi 

- jiżdied l-Identifikatur ECLI fejn disponibbli 

minflok: 

 

huwa preferibbli: 

 

4.2.  Meta l-informazzjoni ppubblikata fil-IATE tkun ikkwotata verbatim mil-Liġijiet ta’ Malta 
nagħmlu kif ġej:   
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4.3.  Meta l-informazzjoni ppubblikata fil-IATE tkun ikkwotata verbatim minn pubblikazzjonijiet 
stampati, nagħmlu kif ġej:   

4.3.1.  f'każ ta' kotba: awtur, isem il-pubblikazzjoni fil-korsiv, stampatur, pajjiż tal-
istampar, sena tal-pubblikazzjoni, volum.  
 
Eżempju:   
 

 
  

4.3.2.  f'każ ta' artikli f'ġurnali jew perjodiċi: awtur, isem l-artiklu fil-virgoletti doppji, 
isem il-ġurnal fil-korsiv, ħarġa u stampatur (fejn disponibbli), sena tal-
pubblikazzjoni u l-paġni.  

 
 Eżempju: 

 

 
 

4.4.  Meta l-informazzjoni ppubblikata fil-IATE tkun ikkwotata verbatim minn paġna tal-internet, 
eskluż fejn ikun hemm link CELEX (ara l-punt 4.1. ta’ dan l-Anness), nagħmlu kif ġej:  

4.4.1.  f'każ ta' paġna web, tkun idea tajba li jiddaħħlu l-breadcrumbs.  

Eżempju:  

 

 
4.4.2.  f'każ ta' pubblikazzjoni disponibbli fuq l-internet: isem il-pubblikazzjoni, 

awtur/editur, pajjiż tal-istampar fejn disponibbli, sena tal-pubblikazzjoni.  
 

Eżempju:   
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4.4.3.  f'każ ta' artikli disponibbli fuq l-internet: awtur, isem l-artiklu fil-virgoletti doppji 

(b'hyperlink), isem il-ġurnal, ħarġa u stampatur fejn disponibbli, sena tal-
pubblikazzjoni.   

 
Eżempju:  
 

 
 

4.5.  Meta l-informazzjoni ppubblikata fil-IATE tkun ikkwotata verbatim minn dokument intern, 
jiġifieri t-test referenzjali jkun għadu fiċ-ċiklu tat-traduzzjoni, jew għadu ma ġiex ippubblikat, 
nagħmlu isem id-dokument, il-kodiċi tad-dokument u, skont il-prassi tal-istituzzjoni, tista' 
tiżdied kjarifika dwar id-disponibbiltà tad-dokument għall-pubbliku.   

Eżempju:  

 

 

4.6.  Meta l-informazzjoni li qed tiġi referenzjata fil-IATE ma tkunx preċiżament minn sors imma 
tkun tibbaża fuq tali sors, nagħmlu: [is-sigla tal-entità awtriċi tal-entrata], abbażi ta’:  
[referenza skont il-punti 4.1. sa 4.5. hawn fuq].   

 Eżempju: 
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4.7.  Meta l-informazzjoni li qed tiġi referenzjata fil-IATE tkun qed tittieħed minn aktar minn sors 
wieħed, nagħmlu: [is-sigla tal-entità awtriċi tal-entrata], abbażi ta’: [referenza skont il-punti 
4.1. sa 4.5. hawn fuq], eċċ., (adatta skont kemm ikollok sorsi).   

Eżempju:  
 

 
 

4.8.  Meta l-informazzjoni ppubblikata fil-IATE tkun ġiet deċiża minn grupp interistituzzjonali 
nagħmlu: [is-sigla tal-entità awtriċi tal-entrata]: Irriċerkat u stabbilit bi qbil interistituzzjonali 
fil-grupp [isem il-grupp skont l-ismijiet tal-Gruppi fil-WIKI Interistituzzjonali Malti4], (data tal-
aħħar intervent fid-diskussjoni interistituzzjonali). 

 Eżempju: 

 

4.9.  Meta l-informazzjoni ppubblikata fil-IATE tkun ibbażata fuq parir espert nagħmlu: [is-sigla tal-
entità awtriċi tal-entrata]: Irriċerkat u stabbilit minn [isem sħiħ tad-dipartiment tal-lingwa tal-
entità awtriċi tal-entrata] b'kollaborazzjoni ma' espert fil-qasam.   

Eżempju:  

 

4.10.  Meta ma jkollna l-ebda referenza, insegwu l-prassi interna fl-istituzzjoni.  

Eżempju:  

 

                                                           
4  Il-gruppi huma: 1. Grupp Interistituzzjonali Malti tat-Terminoloġija; 2. Grupp Interistituzzjonali - 

Amministrazzjoni; 3. Grupp Interistituzzjonali – Politika u Dritt; 4. Grupp Interistituzzjonali – Finanzi; 5. Grupp 
Interistituzzjonali – Xjenza Naturali u Applikata; 6. Grupp Interistituzzjonali – Xjenza Soċjali.  
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5. Komunikazzjoni u bidliet interistituzzjonali  
5.1.  Qabel wieħed jagħmel bidliet essenzjali, b'mod partikolari jekk jinbidlu t-terminu jew id-

definizzjoni, fejn tali informazzjoni fil-IATE tkun ta’ istituzzjoni/entità oħra (awtur oriġinali), l-
ewwel għandha ssir diskussjoni ma' dak l-awtur oriġinali.  

5.2.  Bidliet mhux essenzjali jistgħu jsiru direttament fil-IATE, huma ta’ min huma l-entrati (LL) jew 
it-termini (LT) mingħajr il-ħtieġa ta’ diskussjoni. Madankollu dawn it-tipi ta’ bidliet jeħtieġu li 
min jagħmilhom isegwi l-proċedura tal-Marki fil-IATE. Dan billi meta ssir bidla f'tali entrata, 

wieħed jikklikkja fuq il-buttuna   u jsegwi l-proċedura neċessarja sabiex l-entità l-oħra tiġi 
notifikata bil-bidla li tkun saret fl-entrata li tappartjeni lilha u b'hekk tkun tista' tivvalidaha. 
Sadanittant, wieħed jivverifika minn żmien għal żmien fil-IATE l-funzjoni Ġestjoni > Marki biex 
jiġi indirizzat kwalunkwe messaġġ mingħand istituzzjoni oħra.  

5.3.  Il-bidliet meqjusa mhux essenzjali huma dawk li ma jbiddlu xejn mis-sinifikat tad-definizzjoni 
bil-Malti jew fl-għażla tat-terminu bil-Malti, imma li jtejbu l-kwalità tal-entrata. Effettivament 
dawn huma:   

5.3.1.  żieda ta’ kuntest fejn ma jeżistix,   

5.3.2.  korrezzjonijiet ta’ żbalji tat-tipa,   

5.3.3.  nota li tista' tispjega aħjar l-għażla tat-terminu f'kuntrast ma' alternattivi mwarrba, 
jew tispeċifika l-varjant preferut tal-plural,   

5.3.4.  żieda ta’ varjanti tat-tfittxija u l-użu fil-lingwa (ara t-taqsima 10.3.11 tal-IATE 
Handbook),  

5.3.5.  żieda ta’ kontroreferenzi għal kunċetti oħra msemmija fid-definizzjoni u li jinsabu 
rreġistrati f'entrata differenti fil-IATE (ara t-taqsima 10.1.11 tal-IATE Handbook).  

 5.4.  Eċċezzjonijiet:   

5.4.1.  Meta ma jkunx hemm definizzjoni bil-Malti u xi ħadd ikun jixtieq idaħħal waħda, 
din il-bidla ma titqiesx bħala waħda essenzjali u ma teħtieġx diskussjoni, imma 
sempliċement Marka. Madankollu importanti li biex tiddaħħal definizzjoni wieħed 
isegwi l-punt 10.2.3 (dwar id-definizzjonijiet) tal-IATE Handbook u jirrifletti l-
kunċett kif iddefinit fil-Lingwa ta' Referenza.  

5.4.2.  Meta entrata jkollha diġà t-terminu bil-Malti u jkun meħtieġ li jiddaħħlu tipi oħra 
ta’ termini (i.e. abbrevjazzjoni, forma qasira jew formula) f’dik l-entrata, wieħed 
jista' jdaħħalhom u dawn ma jitqisux bħala bidla essenzjali, sakemm dan ma 
jikkontradixxix it-terminu eżistenti.  
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5.4.3.  Termini ġodda bil-Malti konkorrenti ma' terminu/i bil-Malti eżistenti tal-istess tip 
fuq entrata partikolari, għandhom, preferibbilment, għall-finijiet ta’ 
standardizzazzjoni, jiġu evitati. Dan isir billi wieħed ifittex kunsens dwar it-terminu 
preferut permezz ta’ diskussjoni xierqa. F'każ li dan ma jkunx possibbli, l-
introduzzjoni ta’ terminu/i konkorrenti tal-istess tip ma titqiesx bħala bidla 
essenzjali. Madankollu, għandu jkun hemm rispett sħiħ għall-pożizzjonijiet u l-
għażliet differenti u spjegazzjoni raġunata bbażata fuq il-prinċipji tal-ISO:704:2009 
għaliex ikun qed jiġi sostnut terminu u mhux ieħor.  
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