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IL-KUNTRATTI TA' AKKWISTI PUBBLIĊI

L-awtoritajiet pubbliċi jikkonkludu kuntratti biex jiżguraw il-forniment tax-xogħlijiet u l-
għoti tas-servizzi. Dawn il-kuntratti, konklużi għal rimunerazzjoni ma' operatur wieħed
jew iktar, jissejħu kuntratti pubbliċi u jirrappreżentaw parti importanti mill-PDG tal-UE.
Madankollu, perċentwal żgħir biss mill-kuntratti ta' akkwist pubbliku ingħataw lill-impriżi
li mhumiex nazzjonali. L-applikazzjoni tal-prinċipji tas-suq intern għal dawn il-kuntratti
tassigura allokazzjoni aħjar tar-riżorsi ekonomiċi u użu iktar razzjonali tal-fondi pubbliċi.
Pakkett dwar l-akkwist pubbliku ġdid ġie adottat fl-2014 mill-Parlament u mill-Kunsill bl-
għan li jħaffef il-proċeduri u jagħmilhom aktar flessibbli biex jinkoraġġixxi l-aċċess għall-
akkwist pubbliku għall-SMEs, u biex jassigura li tingħata konsiderazzjoni akbar lil kriterji
soċjali u ambjentali.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 26, 34, 53(1), 56, 57, 62 u 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(it-TFUE).

L-OBJETTIVI

Il-kuntratti ta' akkwist pubbliku għandhom rwol sinifikanti fl-ekonomiji tal-Istati Membri
u huma stmati għal aktar minn 16 % tal-PDG tal-Unjoni. Qabel l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja, 2 % biss mill-kuntratti ta' akkwist pubbliku kienu jingħataw lil
impriżi li mhumiex nazzjonali. Dawn il-kuntratti għandhom rwol ewlieni f'ċerti setturi (bħal dak
tal-kostruzzjoni u tax-xogħlijiet pubbliċi, tal-enerġija, tat-telekomunikazzjonijiet u tal-industrija
peżanti) u tradizzjonalment ikunu kkaratterizzati minn preferenza għall-fornituri nazzjonali,
fuq il-bażi ta' regoli statutorji jew amministrattivi. Dan in-nuqqas ta' kompetizzjoni miftuħa u
effettiva kien wieħed mill-ostakoli għat-tlestija tas-suq uniku — billi għolla l-ispejjeż għall-
awtoritajiet li jagħtu l-kuntratti u fixkel, f'ċerti industriji prinċipali, l-iżvilupp tal-kompetittività.
L-applikazzjoni tal-prinċipji tas-suq intern (b'mod partikolari l-libertà tal-għoti tas-servizzi
u l-libertà tal-kompetizzjoni) għal dawn il-kuntratti tassigura allokazzjoni aħjar tar-riżorsi
ekonomiċi u użu iktar razzjonali tal-fondi pubbliċi, bl-awtoritajiet pubbliċi li jiksbu prodotti
u servizzi tal-ogħla kwalità disponibbli bl-aħjar prezzijiet f'kompetizzjoni aktar rigoruża.
Meta tingħata preferenza lill-impriżi bl-aħjar prestazzjoni fis-suq Ewropew, titħeġġeġ il-
kompetittività tal-kumpaniji Ewropej (li jistgħu mbagħad ikabbru d-daqs tagħhom u jiżviluppaw
is-swieq tagħhom) u ssaħħaħ ir-rispett tal-prinċipji tat-trasparenza, tat-trattament ugwali, tal-
kompetizzjoni ġenwina u tal-effiċjenza, b'hekk jitnaqqsu r-riskji tal-frodi u tal-korruzzjoni. Suq
uniku li jkun ġenwinament miftuħ jista' jintlaħaq biss meta l-kumpaniji kollha jkunu jistgħu
jikkompetu għal dawn il-kuntratti bl-istess kundizzjonijiet.
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IL-KISBIET

Il-Komunità pprovdiet lilha nnifisha b'leġiżlazzjoni li għandha l-għan li tikkoordina r-regoli
nazzjonali, billi timponi obbligi fir-rigward tar-reklamar ta' sejħiet għall-offerti u fuq il-
kriterji oġġettivi użati għall-iskrutinju tal-offerti mitfugħa. Wara l-adozzjoni ta' diversi atti
normattivi mis-sittinijiet 'il quddiem, il-Komunità ddeċidiet li tissimplifika u tikkoordina l-
leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku u adottat erba' direttivi għal dan l-għan (92/50/KEE,
93/36/KEE, 93/37/KEE u 93/38/KEE). Tlieta minn dawn id-direttivi ġew magħquda bl-
għan li jkun hemm semplifikazzjoni u kjarifika fid-Direttiva 2004/18/KE fuq kuntratti ta'
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti ta' provvista pubblika u kuntratti ta' servizz pubbliku (ikkoreġuti
mid-Direttiva 2005/75/KE) u d-Direttiva 2004/17/KE fuq is-setturi ta' servizzi tal-ilma, tal-
enerġija, tat-trasport u tal-posta. Uħud mill-annessi taż-żewġ direttivi kienu emendati bid-
Direttiva 2005/51/KE. Id-Direttiva 2009/81/KE introduċiet regoli speċifiċi għall-akkwist tad-
difiża, li għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-aċċess għas-swieq tad-difiża tal-Istati Membri l-oħra.

IR-RIFORMA

Pakkett dwar l-akkwist pubbliku ġdid ġie adottat fl-2014 mill-Parlament u mill-Kunsill bl-
għan li jħaffef il-proċeduri u jagħmilhom aktar flessibbli biex jinkoraġġixxi l-aċċess għall-
akkwist pubbliku għall-SMEs, u biex jassigura li tingħata konsiderazzjoni akbar lil kriterji
soċjali u ambjentali. Dan il-qafas leġiżlattiv jinkludi d-Direttiva 2014/24/UE tas-26 ta' Frar 2014
dwar l-akkwist pubbliku (li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE) u d-Direttiva 2014/25/UE
tas-26 ta' Frar 2014 fuq akkwist minn entitajiet li jaħdmu f'setturi ta' servizzi tal-ilma, tal-
enerġija, tat-trasport, u tal-posta (li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE). Dan il-pakkett ta' akkwist
pubbliku ġdid hu kompletat b'direttiva ġdida dwar il-konċessjonijiet (Direttiva 2014/23/UE
tas-26 ta' Frar 2014 fuq l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni), li tistabbilixxi qafas ġuridiku
adatt għall-għoti tal-konċessjonijiet, li jassigura li l-atturi ekonomiċi kollha tal-UE għandhom
aċċess effettiv u mhux diskriminatorju għas-suq tal-UE, u jipprovdi aktar ċertezza skont il-liġi
stabbilita.
Il-komponent estern tal-akkwist pubbliku hu kkunsidrat ukoll mal-proposta tal-Kummissjoni
għal regolament tal-21 ta' Marzu 2012 li jistabbilixxi regoli fuq l-aċċess ta' oġġetti u servizzi ta'
pajjiżi terzi fis-suq intern tal-UE fl-akkwist pubbliku u proċeduri li jappoġġaw negozjati fuq l-
aċċess ta' oġġetti u servizzi tal-UE lis-swieq ta' akkwist pubbliku ta' pajjiżi terzi.
F'April 2012, il-Kummissjoni adottat strateġija għal akkwist elettroniku[1] bl-għan li jintlaħaq
akkwist elettroniku sħiħ sa nofs l-2016, u fis-26 ta' Ġunju 2013 adottat proposta ta' direttiva dwar
il-fatturazzjoni elettronika fl-akkwist pubbliku. Fis-16 ta' April 2014, il-Parlament Ewropew u
l-Kunsill adottaw id-Direttiva 2014/55/UE dwar il-fatturar elettroniku fl-akkwist pubbliku[2]. L-
iskadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri hija stabbilita għas-27 ta' Novembru 2018.

DEFINIZZJONIJIET

Il-"kuntratti pubbliċi" huma kuntratti għall-interess pekunjarju konklużi bil-miktub bejn
operatur ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità kontraenti waħda jew aktar li għandhom
bħala l-objettiv tagħhom l-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet, il-provvista tal-prodotti jew il-forniment
ta' servizzi.

[1]COM(2012) 0179.
[2]Id-Direttiva 2014/55/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar il-fatturazzjoni elettronika
fl-akkwist pubbliku (ĠU L 133, 6.5.2014, p. 1).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0179
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L-"awtoritajiet kontraenti" huma l-awtortiajiet statali, reġjonali jew lokali, korpi rregolati mid-
dritt pubbliku jew assoċjazzjonijiet iffurmati minn awtorità waħda jew aktar jew minn korp
wieħed jew aktar irregolati mid-dritt pubbliku.
Il-"konċessjonijiet" huma kuntratti ta' interess pekunjarju konklużi bil-miktub li peremzz
tagħhom awtorità kontraenti waħda jew aktar jew entità kontraenti waħda jew aktar jafdaw
l-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet (fil-każ ta' konċessjonijiet ta' xogħlijiet) jew id-dispożizzjoni u l-
ġestjoni tas-servizzi (fil-każ ta' konċessjonijiet ta' servizzi) lil operatur ekonomiku wieħed jew
aktar, li l-kunsiderazzjoni tagħhom jew tikkonsisti unikament fid-dritt li tisfrutta x-xogħlijiet
jew is-servizzi li huma l-oġġett tal-kuntratt, jew f'dak id-dritt flimkien mal-ħlas. L-għoti ta'
konċessjoni tinvolvi t-trasferiment għall-konċessjonarju ta' riskju operattiv.

IL-PROĊEDURI TA' AKKWIST PUBBLIKU

Il-proċeduri kollha għandhom jikkonformaw mal-prinċipji tad-dritt tal-UE u, b'mod partikolari,
mal-moviment liberu tal-oġġetti, il-libertà ta' stabbiliment u l-libertà tal-forniment tas-servizzi,
kif ukoll il-prinċipji li jirriżultaw minnhom bħat-trattament indaqs, in-nondiskriminazzjoni, ir-
rikonoxximent reċiproku, il-proporzjonalità u t-trasparenza. Għandhom jiġu rispettati wkoll il-
kompetizzjoni, l-kunfidenzjalità u l-effiċjenza.
A. Tipi ta' proċeduri
Is-sejħiet għall-offerti kollha għandhom ikkorrispondu ma' tipi differenti ta' proċedura, li
għandhom jintużaw abbażi ta' sistema ta' limiti minimi, ikkombinata mal-metodi għall-
kalkolu tal-valur stmat ta' kull kuntratt pubbliku u mal-indikazzjonijiet għall-proċeduri li
għandhom jintużaw – kemm obbligatorji u kemm indikattivi – kif inhu ddikjarat fid-
direttivi. Fil-"proċedura miftuħa", kull operatur ekonomiku li jkun interessat jista' jitfa' offerta.
Fil-"proċedura ristretta", il-kandidati li jiġu mistiedna biss jistgħu jitfgħu offerta. Fil-"proċedura
kompetittiva permezz tan-negozjar", kull operatur ekonomiku jista' jagħmel talba biex
jipparteċipa, iżda huma biss il-kandidati mistiedna, wara l-evalwazzjoni tal-informazzjoni
pprovduta, li jistgħu jitfgħu offerta inizjali li sservi bħala bażi għan-negozjati sussegwenti.
Fil-proċedura "tad-djalogu kompetittiv", kull operatur ekonomiku jista' jissottometti talba biex
jipparteċipa, imma l-kandidati mistiedna biss jistgħu jipparteċipaw fid-djalogu. Jintuża meta
awtoritajiet kontraenti ma jkunux jistgħu jiddefinixxu l-modi kif jissodisfaw il-bżonnijiet
tagħhom jew jivvalutaw liema soluzzjoni s-suq jista' joffri. Il-kuntratt jingħata fuq il-bażi tal-
kriterji tal-għoti fuq l-aħjar relazzjoni bejn il-prezz u l-kwalità biss. Proċedura ġdida msejħa
"sħubija għall-innovazzjoni", inħolqot għal każijiet fejn hemm bżonn ta' soluzzjoni innovattiva
li għadha mhix disponibbli fis-suq. L-awtorità kontraenti tiddeċiedi li tistabbilixxi l-isħubija
għall-innovazzjoni b'sieħeb wieħed jew aktar li jagħmlu riċerka separata u attivitajiet ta' żvilupp,
biex jinnegozjaw soluzzjoni ġdida innovattiva waqt il-proċedura ta' sejħa għall-offerti. Fl-aħħar,
f'każijiet u f'ċirkustanzi speċifiċi l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu kuntratti pubbliċi minn
proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni ta' avviż.
B. Il-kriterji għall-għoti ta' kuntratt
L-awtoritajiet kontraenti jridu jibbażaw l-għotja ta' kuntratti pubbliċi fuq l-aktar offerta
ekonomikament vantaġġuża. Ir-riforma tar-regoli ta' akkwist pubbliku introduċiet kriterju ġdid
ta' għotja fuq il-prinċipju "tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża" (il-kriterju "MEAT"),
li għandu l-għan li jiżgura l-aħjar valur għall-flus (aktar milli l-aktar prezz irħis), jiġifieri tqis il-
kwalità, kif ukoll il-prezz jew spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, tax-xogħol, tal-oġġett jew is-servizz
inkwistjoni. Dan il-kriterju jpoġġi aktar enfasi fuq il-kunsiderazzjonijiet ta' kwalità, ta' ambjent
u dawk soċjali, kif ukoll fuq l-innovazzjoni.



Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2017 4

C. Regoli dwar il-pubblikazzjoni u t-trasparenza
Il-proċeduri ta' akkwist għandhom jiżguraw it-trasparenza neċessarja fl-istadji kollha. Dan
jinkiseb b'mod partikolari permezz tal-pubblikazzjoni tal-elementi essenzjali tal-proċeduri ta'
akkwist u permezz tat-tixrid ta' informazzjoni fuq kandidati u offerenti (pereżempju, il-kriterji
u l-arranġamenti li għandhom jiġu applikati fid-deċiżjoni tal-għoti tal-kuntratt, informazzjoni
dwar it-twettiq u l-progress tal-proċedura, u l-informazzjoni dwar ir-raġunijiet ta' rifjut), kif
ukoll permezz tal-għoti ta' dokumentazzjoni suffiċjenti rigward il-passi kollha tal-proċedura.
D. Rimedji
Biex jiġu indirizzati każijiet ta' ksur tar-regoli ta' akkwist pubbliku minn awtoritajiet kontraenti,
id-Direttiva dwar ir-Rimedji (Direttiva 2007/66/KE) tipprovdi sistema ta' eżami effettiva
li tkopri kemm id-direttivi tal-akkwist pubbliku kif ukoll id-direttiva tal-konċessjonijiet, u
tintroduċi żewġ elementi importanti. Iż-"żmien ta' waqfien" temporanju joffri — wara d-
deċiżjoni tal-għotja — l-opportunità għall-offerenti biex jeżaminaw id-deċiżjoni u jiddeċiedu
jekk jibdewx proċedura ta' eżami. Matul dan iż-żmien ta' mill-inqas għaxart ijiem, l-awtoritajiet
kontraenti ma jistgħux jiffirmaw il-kuntratt. Id-Direttiva dwar ir-Rimedji tistabbilixxi wkoll
regoli aktar stretti għall-protezzjoni kontra għotja diretta ta' kuntratti pubbliċi illegali.
E. Aspetti oħra tal-akkwist pubbliku
Ir-regoli l-ġodda jippromwovu akkwist pubbliku ekoloġiku bbażat fuq l-approċċ tal-ispejjeż
tul iċ-ċiklu tal-ħajja u l-possibbiltà li ssir referenza għal tikketta speċifika jew ekotikketta.
L-aspetti soċjali huma importanti wkoll, b'dispożizzjonijiet speċifiċi għall-inklużjoni soċjali,
kriterji soċjali u s-sottokuntrattar u reġim simplifikat biex il-kuntratti tas-servizzi jiġu inklużi
fid-direttivi. It-tnaqqis tal-burokrazija u t-tisħiħ tal-aċċess tal-SMEs għall-akkwist pubbliku
huma wkoll karatteristiċi ċentrali. Ir-regoli l-ġodda jintroduċu "d-Dokument Ewropew Uniku
għall-Akkwist" u l-użu tal-awtodikjarazzjoni. L-aċċessibiltà minn SMEs għall-akkwist pubbliku
ser tissaħħaħ b'mod partikolari bil-possibbiltà li l-kuntratti jiġu maqsuma f'ħafna lottijiet u
bil-limitazzjoni tar-rekwiżit tad-dħul annwali. Id-direttivi l-ġodda jagħmlu użu progressiv
tal-akkwist elettroniku mandatorju u jistabbilixxu regoli speċifiċi li jikkonċernaw tekniki
u strumenti għal akkwist elettroniku u aggregat, bħal ftehimiet qafas, sistemi dinamiċi ta'
xiri, irkantijiet elettroniċi, katalogi elettroniċi, attivitajiet ta' xiri ċċentralizzati, u akkwist
konġunt transkonfinali. Id-direttivi jinkludu l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea
jew relazzjonijiet interni, li biha ssir possibbli, taħt kundizzjonijiet partikolari, biex l-awtoritajiet
kontraenti jagħtu kuntratt lil impriża mingħajr ma tiġi applikata l-proċedura ta' akkwist.
Fl-aħħar, ir-regoli ġodda jsaħħu l-leġiżlazzjoni fis-seħħ fir-rigward ta' kunflitti ta' interess,
favoritiżmu u korruzzjoni, u jipprovdu garanziji msaħħa għal proċeduri soda f'dak li jirrigwarda
esklużjoni, konsultazzjoni minn qabel, modifikazzjoni ta' kuntratti u trasparenza.

IL-KONĊESSJONIJIET

Waqt li r-reviżjoni tar-regoli għas-settur tas-servizzi pubbliċi hija ftit jew wisq konformi
mar-reviżjoni tar-regoli li jiggvernaw l-akkwist pubbliku ġenerali (għalkemm huma rranġati
biex jipproteġu l-għażla ta' flessibbiltà akbar fi prattiċi għall-entitajiet li qegħdin f'attività
kummerċjali jew industrijali), ir-regoli l-ġodda fuq il-konċessjonijiet huma ħafna aktar speċifiċi.
Din id-direttiva tapplika biss għal kuntratti ta' konċessjoni b'valur daqs jew aktar minn
EUR 5 miljun, u ċerti tipi ta' konċessjoni huma esklużi mill-ambitu tad-direttiva, inklużi
konċessjonijiet relatati mal-ilma tax-xorb. Għal kuntrarju tal-proċeduri tal-akkwist pubbliku
ġenerali, awtoritajiet kontraenti huma liberi li jistrutturaw il-proċedura għall-kuntratti ta'
konċessjonijiet skont il-livelli nazzjonali jew il-preferenzi tagħhom, dment li jimxu ma' ċerti
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regoli bażiċi għal li jmiss: il-pubblikazzjoni ta' avviż ta' konċessjoni; id-dispożizzjoni ta'
informazzjoni fuq rekwiżiti minimi u l-kriterji tal-għoti; rispett għar-rekwiżiti stabbiliti u l-
eliminazzjoni ta' kandidati li ma jissodisfawhomx; l-esklużjoni ta' kandidati li ġew ikkundannati
għal ċerti atti bħal frodi u ħasil ta' flus; u l-għoti ta' informazzjoni lill-parteċipanti fuq kif
għandha tiġi organizzata l-proċedura, flimkien ma' kalendarju indikattiv. Barra minn dan, is-
suġġett tal-konċessjoni, il-kriterji tal-għoti u r-rekwiżiti minimi ma jistgħux ikunu soġġetti
għal negozjar fil-proċeduri tal-għoti tal-konċessjoni. Il-kuntratti ta' konċessjoni huma bi
żmien limitat u l-kwistjoni hi jekk jistgħux jiġu estiżi trid tiġi evalwata fil-proċedura għal
modifikazzjonijiet fil-kuntratt jew le.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Qabel l-adozzjoni tal-pakkett ta' akkwist pubbliku fil-15 ta' Jannar 2014, il-Parlament adotta
riżoluzzjonijiet diversi, inklużi dawk tat-18 ta' Mejju 2010 dwar l-iżviluppi ġodda fl-akkwist
pubbliku, tat-12 ta' Mejju 2011 fuq aċċess ugwali għas-settur tas-swieq pubbliċi ġewwa
l-UE u f'pajjiżi terzi, u tal-25 ta' Ottubru 2011 fuq il-modernizzar tal-akkwist pubbliku.
F'dawn ir-riżoluzzjonijiet, il-Parlament appoġġa b'mod partikolari, il-miżuri ta' semplifikazzjoni
(pereżempju proċeduri flessibbli) u talab għal ċertezza legali msaħħa. Kien tal-fehma li l-aktar
prezz irħis m'għandux ikun l-uniku kriterju kkunsidrat meta jingħataw il-kuntratti, iżda minflok
għandu jittieħed ukoll kont tal-aħjar valur, inklużi kriterji ta' sostenibbiltà (bħal kriterji tal-
ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, dawk ambjentali u soċjali).
Riċerka reċenti tindika li l-proċess tal-Brexit li għaddej bħalissa ser jiġġenera inċertezzi
sinifikanti u impatti negattivi fuq is-Suq Uniku u fuq id-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej fil-
qasam tal-akkwist pubbliku.[3] Il-Parlament ser ikollu rwol sinifikanti f'li jiżgura li l-leġittimità
demokratika u r-rispett għad-drittijiet taċ-ċittadini huma preżenti f'dan il-proċess.[4]

Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]Arrowsmith S., Consequences of Brexit in the area of public procurement, 2017, http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
[4]Stoll P.T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, 2017, http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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