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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea jipprovdi li l-Unjoni għandha 
tiddefinixxi u teżerċita politiki u azzjonijiet 
komuni, u taħdem biex tikseb livell għoli 
ta' kooperazzjoni fl-oqsma kollha tar-
relazzjonijiet internazzjonali sabiex, inter 
alia, tħeġġeġ l-integrazzjoni tal-pajjiżi 
kollha fl-ekonomija dinjija, inkluż permezz 
tal-abolizzjoni progressiva tar-
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ 
internazzjonali.

(1) Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea jipprovdi li l-Unjoni għandha 
tiddefinixxi u teżerċita politiki u azzjonijiet 
komuni, u taħdem biex tikseb livell għoli 
ta' kooperazzjoni fl-oqsma kollha tar-
relazzjonijiet internazzjonali sabiex, inter 
alia, tħeġġeġ l-integrazzjoni tal-pajjiżi 
kollha fl-ekonomija dinjija, inkluż permezz 
tal-abolizzjoni progressiva tar-
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ 
internazzjonali; konformi mal-istess 
Artikolu, l-Unjoni għandha tippromwovi 
d-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-
universalità, l-indiviżibbiltà tad-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, 
ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-
prinċipji tal-ugwaljanza u s-solidarjetà u 
r-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-
Nazzjonijiet Uniti u tad-dritt 
internazzjonali; il-kooperazzjoni fil-
qasam tar-relazzjonijiet internazzjonali 
għandha sservi biex trawwem l-iżvilupp 
sostenibbli fuq il-pjan ekonomiku, soċjali
u ambjentali tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
bl-għan primarju li jinqered il-faqar.

Emenda 2

Proposta għal regolament
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Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-politika tal-kummerċ tal-Unjoni 
Ewropea għandha tippromwovi t-tnaqqis 
tal-faqar madwar id-dinja, billi ġġib 'il 
quddiem it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol, tas-saħħa u s-sigurtà fil-post tax-
xogħol u tad-drittijiet fundamentali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-UE m'għandhiex tqiegħed pajjiżi 
terzi taħt pressjoni sabiex tisfurzahom 
jipprivatizzaw is-servizzi pubbliċi. L-
awtoritajiet pubbliċi fil-livelli kollha 
għandu jkollhom id-dritt li jiddeċiedu 
jekk, kif u safejn iridu jipprovdu s-servizzi 
pubbliċi huma stess.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-kuntratti pubbliċi m’għandhomx 
jingħataw lil operaturi ekonomiċi li jkunu 
pparteċipaw f’organizzazzjoni kriminali, 
jew fl-isfruttar tat-traffikar tal-bnedmin u 
tat-tħaddim tat-tfal.

Emenda 5

Proposta għal regolament
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Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Tali esklużjoni m’għandhiex issir 
abbażi tal-introduzzjoni min-naħa ta’ 
pajjiżi terzi ta’ għanijiet ta’ żvilupp 
sostenibbli fl-akkwist pubbliku tagħhom. 
Għanijiet ta’ dan it-tip għandhom ikunu 
promossi.

Emenda 6

Proposta għal regolament 
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għall-kuntratti b'valur stmat ta' 
EUR 5 000 000 jew aktar, il-Kummissjoni 
għandha tapprova l-esklużjoni maħsuba 
jekk il-ftehim internazzjonali dwar l-aċċess 
għas-suq fil-qasam tal-akkwist pubbliku 
bejn l-Unjoni u l-pajjiż minn fejn joriġinaw 
il-prodotti u/jew is-servizzi, jinkludi, għall-
prodotti u/jew is-servizzi li tagħhom tkun 
qed tiġi proposta l-esklużjoni, 
riżervazzjonijiet espliċiti ta' aċċess għas-
suq min-naħa tal-Unjoni. Meta tali ftehim 
ma jkunx jeżisti, il-Kummissjoni għandha 
tapprova l-esklużjoni fejn pajjiż terz 
japplika miżuri restrittivi tal-akkwist li 
jwasslu għal nuqqas ta' reċiproċità 
sostanzjali fil-ftuħ tas-suq bejn l-Unjoni u 
l-pajjiż terz ikkonċernat. Għandu jkun 
preżunt nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali 
meta miżuri restrittivi tal-akkwist 
jirriżultaw f’diskriminazzjoni serja u 
ripetuta tal-operaturi ekonomiċi, prodotti u 
servizzi tal-UE.

(15) Għall-kuntratti b'valur stmat ta' 
EUR 5 000 000 jew aktar, il-Kummissjoni 
għandha tapprova l-esklużjoni maħsuba 
jekk il-ftehim internazzjonali dwar l-aċċess 
għas-suq fil-qasam tal-akkwist pubbliku 
bejn l-Unjoni u l-pajjiż minn fejn joriġinaw 
il-prodotti u/jew is-servizzi, jinkludi, għall-
prodotti u/jew is-servizzi li tagħhom tkun 
qed tiġi proposta l-esklużjoni, 
riżervazzjonijiet espliċiti ta' aċċess għas-
suq min-naħa tal-Unjoni. Meta tali ftehim 
ma jkunx jeżisti, il-Kummissjoni għandha 
tapprova l-esklużjoni fejn pajjiż terz 
japplika miżuri restrittivi tal-akkwist li 
jwasslu għal nuqqas ta' reċiproċità 
sostanzjali fil-ftuħ tas-suq bejn l-Unjoni u 
l-pajjiż terz ikkonċernat. Għandu jkun 
preżunt nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali 
meta miżuri restrittivi tal-akkwist 
jirriżultaw f'diskriminazzjonijiet serji u 
ripetittivi tal-operaturi ekonomiċi, prodotti 
u servizzi tal-UE, jew meta jkun hemm 
involuti interessi ekonomiċi tal-Unjoni 
tal-akbar importanza, pereżempju fil-
qasam tal-industrija. Fil-każ ta' ksur serju 
u ripetut fil-qasam tad-drittijiet 
fundamentali tal-ħaddiema, id-drittijiet 
tat-trejdunjins u d-dritt internazzjonali, 
inklużi konvenzjonijiet internazzjonali 
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fundamentali fil-qasam tal-liġi tax-
xogħol, soċjali u ambjentali, bħall-
Konvenzjoni ILO Nru.94 dwar klawżoli 
tax-xogħol fl-akkwist pubbliku, il-
Kummissjoni għandha ugwalment 
tikkunsidra restrizzjoni tal-aċċess għas-
suq għall-prodotti u/jew is-servizzi 
kkonċernati.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta tkun qed tivvaluta jekk jeżistix 
nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali, il-
Kummissjoni għandha teżamina, sa liema 
livell il-liġijiet dwar l-akkwist pubbliku tal-
pajjiż ikkonċernat jiżguraw trasparenza 
f'konformità mal-istandards internazzjonali 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku u 
jipprekludu kwalunkwe diskriminazzjoni 
kontra prodotti, servizzi u operaturi 
ekonomiċi tal-Unjoni. Minbarra dan, 
għandha teżamina sa liema livell l-
awtoritajiet pubbliċi u/jew entitajiet tal-
akkwist individwali jżommu jew jadottaw 
prattiki diskriminatorji fir-rigward ta' 
prodotti, servizzi u operaturi ekonomiċi tal-
Unjoni.

(16) Meta tkun qed tivvaluta jekk jeżistix 
nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali, il-
Kummissjoni għandha teżamina, sa liema 
livell il-liġijiet dwar l-akkwist pubbliku tal-
pajjiż ikkonċernat jiżguraw trasparenza 
f'konformità mal-istandards internazzjonali 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku u 
jipprekludu kwalunkwe diskriminazzjoni 
kontra prodotti, servizzi u operaturi 
ekonomiċi tal-Unjoni. Minbarra dan, 
għandha teżamina sa liema livell l-
awtoritajiet pubbliċi u/jew entitajiet tal-
akkwist individwali jżommu jew jadottaw 
prattiki diskriminatorji fir-rigward ta' 
prodotti, servizzi u operaturi ekonomiċi tal-
Unjoni, jew jipperikolaw l-interessi 
ekonomiċi tal-Unjoni, pereżempju fil-
qasam tal-industrija.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Ir-rispett tad-dritt soċjali, tax-
xogħol u ambjentali applikabbli fil-post 
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tax-xogħol f'pajjiż terz, inkluż ir-rispett ta' 
ftehimiet internazzjonali fundamentali 
bħall-Konvenzjoni Nru.94 tal-ILO, 
m'għandux jitqies bħala prattika 
diskriminatorja.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) Miżuri li jillimitaw l-aċċess ta' 
pajjiżi terzi għas-suq m'għandux ikollhom 
impatti negattivi sproporzjonati fuq is-
sitwazzjoni soċjali u tax-xogħol fil-pajjiż 
ikkonċernat, b'mod partikolari fil-każ ta' 
pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fid-dawl ta' diffikultà akbar għall-
awtoritajiet/entitajiet kontraenti sabiex 
dawn jivvalutaw, fil-kuntest ta' offerti li 
jinkludu prodotti u/jew servizzi li joriġinaw 
minn barra l-Unjoni Ewropea, u li fihom il-
valur tal-prodotti jew servizzi li mhumiex 
koperti jaqbeż il-50 % tal-valur totali ta' 
dawn il-prodotti jew servizzi, huwa xieraq 
li tkun prevista trasparenza akbar fit-
trattament ta' offerti anormalment baxxi. 
Minbarra r-regoli previsti mill-Artikolu 69 
tad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku u 
Artikolu 79 tad-Direttiva dwar l-akkwist 
minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali, l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti li 
għandhom l-intenzjoni li jaċċettaw offerta 

(19) Fid-dawl ta' diffikultà akbar għall-
awtoritajiet/entitajiet kontraenti sabiex 
dawn jivvalutaw, fil-kuntest ta' offerti li 
jinkludu prodotti u/jew servizzi li joriġinaw 
minn barra l-Unjoni Ewropea, u li fihom il-
valur tal-prodotti jew servizzi li mhumiex 
koperti jaqbeż il-50 % tal-valur totali ta' 
dawn il-prodotti jew servizzi, huwa xieraq 
li tkun prevista trasparenza akbar fit-
trattament ta' offerti anormalment baxxi. 
Minbarra r-regoli previsti mill-Artikolu 69 
tad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku u 
Artikolu 79 tad-Direttiva dwar l-akkwist 
minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali, l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti li 
għandhom l-intenzjoni li jaċċettaw offerta 
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anormalment baxxa bħal din, għandhom 
jinfurmaw b'dan lill-offerenti l-oħra bil-
miktub u jinkludu r-raġunijiet għan-natura 
anormalment baxxa tal-prezz jew tal-
ispejjeż imposti. Dan jippermetti li dawn l-
offerenti jikkontribwixxu għal valutazzjoni 
aktar preċiża fir-rigward ta' jekk l-offerent 
rebbieħ jkunx jista' jwettaq kompletament 
il-kuntratt taħt il-kundizzjonijiet spjegati 
fid-dokumentazzjoni tal-offerti. Għalhekk, 
din l-informazzjoni addizzjonali 
tippermetti livell aktar ekwu fis-suq tal-
akkwist pubbliku tal-UE.

anormalment baxxa bħal din, għandhom 
jinfurmaw b'dan lill-offerenti l-oħra bil-
miktub u jinkludu r-raġunijiet għan-natura 
anormalment baxxa tal-prezz jew tal-
ispejjeż imposti. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali għar-rispett tad-dritt 
internazzjonali tax-xogħol, soċjali u 
ambjentali, inklużi konvenzjonijiet 
internazzjonali fundamentali bħall-
Konvenzjoni Nru.94 tal-ILO. Dan 
jippermetti li dawn l-offerenti 
jikkontribwixxu għal valutazzjoni aktar 
preċiża fir-rigward ta' jekk l-offerent 
rebbieħ jkunx jista' jwettaq kompletament 
il-kuntratt taħt il-kundizzjonijiet spjegati 
fid-dokumentazzjoni tal-offerti. Għalhekk, 
din l-informazzjoni addizzjonali 
tippermetti livell aktar ekwu fis-suq tal-
akkwist pubbliku tal-UE.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fejn il-Kummissjoni, abbażi ta' 
informazzjoni disponibbli għaliha, ikollha 
raġuni sabiex temmen li l-pajjiż terz ikun 
adotta jew żamm prattiki restrittivi tal-
akkwist, għandha tkun tista' tibda 
investigazzjoni. Jekk l-eżistenza ta' prattika 
restrittiva ta' akkwist f'pajjiż terz tkun 
ikkonfermata, il-Kummissjoni għandha 
tistieden lill-pajjiż ikkonċernat jidħol 
f'konsultazzjonijiet bil-għan li jtejjeb l-
opportunitajiet għal offerti ta' operaturi, 
prodotti u servizzi ekonomiċi fis-suq tal-
akkwist f'dak il-pajjiż.

(21) Fejn il-Kummissjoni, abbażi ta' 
informazzjoni disponibbli għaliha, ikollha 
raġuni sabiex temmen li l-pajjiż terz ikun 
adotta jew żamm prattiki restrittivi tal-
akkwist jew ikun qed ikompli jikser id-
drittijiet fundamentali tal-ħaddiema u d-
dritt internazzjonali, inklużi 
konvenzjonijiet internazzjonali 
fundamentali fil-qasam tad-dritt tax-
xogħol, soċjali u ambjentali, inkluża l-
Konvenzjoni Nru.94 tal-ILO, għandha 
tkun tista' tibda investigazzjoni. Jekk l-
eżistenza ta' prattika restrittiva ta' akkwist
jew tal-ksur imsemmi hawn fuq f'pajjiż 
terz tkun ikkonfermata, il-Kummissjoni 
għandha tistieden lill-pajjiż ikkonċernat 
jidħol f'konsultazzjonijiet bil-għan li jtejjeb 
l-opportunitajiet għal offerti ta' operaturi, 
prodotti u servizzi ekonomiċi fis-suq tal-
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akkwist f'dak il-pajjiż.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Miżuri tali jistgħu jġibu magħhom l-
esklużjoni obbligatorja ta' ċertu prodotti u 
servizzi ta' pajjiżi terzi mill-proċeduri tal-
akkwist pubbliku fl-Unjoni Ewropea jew 
jimponu fuq l-offerti, li jikkonsistu fi 
prodotti jew servizzi li joriġinaw minn dak 
il-pajjiż, penali obbligatorja fuq il-prezz. 
Sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni ta' 
dawn il-miżuri, jista' wkoll ikun meħtieġ li 
jkunu esklużi ċertu persuni ġuridiċi 
kkontrollati minn barranin jew bi sjieda 
barranija stabbiliti fl-Unjoni Ewropea u li 
mhumiex impenjati f'operazzjonijiet 
importanti ta' negozju b'mod illi jkollhom 
rabta diretta u effettiva mal-ekonomija tal-
Istat Membru kkonċernat. Miżuri xierqa 
ma għandhomx ikunu sproporzjonati meta 
mqabbel mal-prattiki restrittivi tal-akkwist 
li ġew adottati b'reazzjoni għalihom.

(23) Miżuri tali jistgħu jġibu magħhom l-
esklużjoni obbligatorja ta' ċertu prodotti u 
servizzi ta' pajjiżi terzi mill-proċeduri tal-
akkwist pubbliku fl-Unjoni Ewropea jew 
jimponu fuq l-offerti, li jikkonsistu fi 
prodotti jew servizzi li joriġinaw minn dak 
il-pajjiż, penali obbligatorja fuq il-prezz. 
Sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni ta' 
dawn il-miżuri, jista' wkoll ikun meħtieġ li 
jkunu esklużi ċertu persuni ġuridiċi 
kkontrollati minn barranin jew bi sjieda 
barranija stabbiliti fl-Unjoni Ewropea u li 
mhumiex impenjati f'operazzjonijiet 
importanti ta' negozju b'mod illi jkollhom 
rabta diretta u effettiva mal-ekonomija tal-
Istat Membru kkonċernat. Miżuri xierqa 
ma għandhomx ikunu sproporzjonati meta 
mqabbel mal-prattiki restrittivi tal-akkwist 
li ġew adottati b'reazzjoni għalihom. 
B'mod partikolari għandhom iqisu l-
impatti negattivi li jista' jkun hemm fuq 
is-sitwazzjoni soċjali, tax-xogħol u 
ambjentali fil-pajjiż ikkonċernat, 
partikolarment fil-każ ta' pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Huwa ta' importanza vitali li l-
awtoritajiet/entitajiet kontraenti jkollhom 

(24) Huwa ta' importanza vitali li l-
awtoritajiet/entitajiet kontraenti jkollhom 
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aċċess għal varjetà ta' prodotti ta' kwalità 
għolja li jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom ta' 
akkwist bi prezz kompetittiv. Għalhekk l-
awtoritajiet/entitajiet kontraenti għandhom 
ikunu jistgħu jwarrbu l-miżuri li jillimitaw 
l-aċċess għal prodotti u servizzi li 
mhumiex koperti f'każ li ma jkunx hemm 
prodotti jew servizzi tal-Unjoni u/jew 
prodotti u servizzi koperti disponibbli li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-awtorità/entità 
kontraenti sabiex jitħarsu ħtiġijiet pubbliċi 
essenzjali, pereżempju s-saħħa u s-sigurtà 
pubblika, jew l-applikazzjoni tal-miżura, 
jew f'każ li l-applikazzjoni tal-miżuri 
twassal għal żieda sproporzjonata fil-prezz 
jew fl-ispejjeż tal-kuntratt.

aċċess għal varjetà ta' prodotti ta' kwalità 
għolja li jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom ta' 
akkwist bi prezz kompetittiv. Għalhekk l-
awtoritajiet/entitajiet kontraenti għandhom 
ikunu jistgħu jwarrbu l-miżuri li jillimitaw 
l-aċċess għal prodotti u servizzi li 
mhumiex koperti f'każ li ma jkunx hemm 
prodotti jew servizzi tal-Unjoni u/jew 
prodotti u servizzi koperti disponibbli li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-awtorità/entità 
kontraenti sabiex jitħarsu ħtiġijiet pubbliċi 
essenzjali, pereżempju s-saħħa u s-sigurtà 
pubblika, inklużi l-karatteristiċi ta' 
sostenibbiltà soċjali u ambjentali, jew l-
applikazzjoni tal-miżura, jew f'każ li l-
applikazzjoni tal-miżuri twassal għal żieda 
sproporzjonata fil-prezz jew fl-ispejjeż tal-
kuntratt.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kriterji dwar l-iżvilupp sostenibbli, kriterji 
ambjentali u soċjali li jirfdu l-
kundizzjonijiet tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fil-post tax-xogħol u t-trattament 
ugwali għandhom jitqiesu anki fil-każ tal-
għoti ta’ kuntratt ta’ akkwist pubbliku. 
Dawn il-kriterji għandhom jiġu promossi 
u bl-ebda mod m’għandhom jgħoddu 
bħala ġustifikazzjoni ta’ esklużjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtoritajiet/entitajiet kontraenti għandhom 
jeżiġu li l-offerenti jipprovdu 

Awtoritajiet/entitajiet kontraenti għandhom 
jeżiġu li l-offerenti jipprovdu 
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informazzjoni dwar l-oriġini tal-prodotti 
u/jew is-servizzi inklużi fl-offerta, u l-valur 
tagħhom. Għandhom jaċċettaw 
awtodikjarazzjonijiet bħala evidenza 
preliminarja li l-offerti ma jistgħux ikunu 
esklużi skont il-paragrafu 1. Awtorità 
kontraenti tista' titlob lil offerent fi 
kwalunkwe mument waqt il-proċedura biex 
dan jissottometti d-dokumentazzjoni kollha 
meħtieġa jew parti minnha fejn ikun 
meħtieġ sabiex tiżgura twettiq xieraq tal-
proċedura. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu formoli 
standard għad-dikjarazzjonijiet dwar l-
oriġini ta' prodotti u servizzi. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 17(3).

informazzjoni dwar l-oriġini tal-prodotti 
u/jew is-servizzi inklużi fl-offerta, u l-valur 
tagħhom. Għandhom jitqiesu wkoll il-
kriterji relatati mad-drittijiet fundamentali 
tal-ħaddiema u mal-liġi internazzjonali, 
inklużi konvenzjonijiet internazzjonali 
fundamentali rikonoxxuti b'mod 
internazzjonali, fil-qasam tal-liġi tax-
xogħol, soċjali u ambjentali. Għandhom 
jaċċettaw awtodikjarazzjonijiet bħala 
evidenza preliminarja li l-offerti ma 
jistgħux ikunu esklużi skont il-paragrafu 1. 
Awtorità kontraenti tista' titlob lil offerent 
fi kwalunkwe mument waqt il-proċedura 
biex dan jissottometti d-dokumentazzjoni 
kollha meħtieġa jew parti minnha fejn ikun 
meħtieġ sabiex tiżgura twettiq xieraq tal-
proċedura. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu formoli 
standard għad-dikjarazzjonijiet dwar l-
oriġini ta' prodotti u servizzi. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 17(3).

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) raġunijiet ewlenin għall-esklużjoni 
ta' oġġetti u/jew servizzi.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fin-nuqqas ta’ ftehim skont il-punt (a) u 
jekk il-pajjiż terz japplika miżuri restrittivi 

(b) fin-nuqqas ta’ ftehim skont il-punt (a) u 
jekk il-pajjiż terz japplika miżuri restrittivi 
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fil-qasam tal-akkwist li jwasslu għal 
nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali fil-ftuħ 
tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz 
ikkonċernat.

fil-qasam tal-akkwist li jwasslu għal 
nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali fil-ftuħ 
tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz 
ikkonċernat, b'mod speċjali meta dawk il-
miżuri restrittivi jkunu ta' detriment 
għall-interess ekonomiku tal-Unjoni, 
pereżempju għall-industrija tagħha.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) meta jkun hemm evidenza ta' ksur 
serju u ripetut fil-qasam tad-drittijiet 
fundamentali tal-ħaddiema u tal-liġi 
internazzjonali fil-qasam tal-liġi tax-
xogħol, soċjali u ambjentali, inklużi 
konvenzjonijiet internazzjonali 
fundamentali rikonoxxuti b'mod 
internazzjonali. Ir-rispett tal-liġi tax-
xogħol, soċjali u ambjentali applikabbli 
fil-post tax-xogħol fil-pajjiż ikkonċernat 
m'għandux jitqies bħala miżura tal-
akkwist restrittiva li jirriżulta 
f'diskriminazzjonijiet serji u rikorrenti tal-
operaturi, prodotti u servizzi ekonomiċi 
tal-Unjoni.

Emenda19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta ssir valutazzjoni dwar jekk ikunx 
hemm evidenza ta' ksur serju u ripetut fil-
qasam tad-drittijiet fundamentali tal-
ħaddiema u tal-liġi internazzjonali fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol, soċjali u 
ambjentali, inklużi konvenzjonijiet 
internazzjonali fundamentali rikonoxxuti 
b'mod internazzjonali, il-Kummissjoni 
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għandha teżamina sa liema punt: 
(a) il-liġijiet u l-prattiki fil-pajjiż 
ikkonċernat jiżguraw ir-rispett tad-
drittijiet fundamentali tal-ħaddiema u l-
liġi internazzjonali fil-qasam tal-liġi tax-
xogħol, soċjali u ambjentali; 
(b) l-awtoritajiet pubbliċi u/jew entitajiet 
tal-akkwist individwali jżommu jew 
jadottaw prattiki ta' dumping soċjali fuq 
il-prodotti u s-servizzi kkonċernati.

Emenda 20

 Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-impatt tan-negozjati kummerċjali 
fuq id-drittijiet soċjali, ambjentali u tal-
bniedem għandu jiġi vvalutat b’mod 
regolari b'attenzjoni speċjali għall-
promozzjoni ta’ xogħol deċenti u għall-
ġlieda kontra l-qgħad strutturali. 
Għandhom jitqiesu l-aspetti tal-politika 
soċjali u tal-ambjent meta jingħataw 
kuntratti pubbliċi, li l-kriterju tal-għażla 
tagħhom m'għandhux ikun l-aktar prezz 
baxx imma l-aktar offerta sostenibbli.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-awtorità/entità kontraenti għandha 
l-ħsieb li, skont l-Artikolu 69 tad-Direttiva 
dwar l-akkwist pubbliku jew skont l-
Artikolu 79 tad-Direttiva dwar l-akkwist 
minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali, wara li tivverifika l-

1. Fejn l-awtorità/entità kontraenti għandha 
l-ħsieb li, skont l-Artikolu 69 tad-Direttiva 
dwar l-akkwist pubbliku jew skont l-
Artikolu 79 tad-Direttiva dwar l-akkwist 
minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali, wara li tivverifika l-
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ispjegazzjonijiet tal-offerent, taċċetta 
offerta anormalment baxxa li tinkludi 
prodotti u/jew servizzi li joriġinaw minn 
barra l-Unjoni u li fiha l-valur tal-prodotti 
jew servizzi mhux koperti jaqbeż il-50 % 
tal-valur totali tal-prodotti jew servizzi li 
jikkostitwixxu l-offerta, għandha tinforma 
b'dan lill-offerenti l-oħrajn bil-miktub u 
tinkludi r-raġunijiet għan-natura 
anormalment baxxa tal-prezz jew tal-
ispejjeż imposti.

ispjegazzjonijiet tal-offerent, taċċetta 
offerta anormalment baxxa li tinkludi 
prodotti u/jew servizzi li joriġinaw minn 
barra l-Unjoni u li fiha l-valur tal-prodotti 
jew servizzi mhux koperti jaqbeż il-50 % 
tal-valur totali tal-prodotti jew servizzi li 
jikkostitwixxu l-offerta, għandha tinforma 
b'dan lill-offerenti l-oħrajn bil-miktub u 
tinkludi r-raġunijiet għan-natura 
anormalment baxxa tal-prezz jew tal-
ispejjeż imposti, filwaqt li tirreferi b'mod 
partikolari għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali tal-ħaddiema u tal-liġi 
internazzjonali, inklużi konvenzjonijiet 
internazzjonali fundamentali rikonoxxuti 
b'mod internazzjonali fil-qasam tad-dritt 
tax-xogħol, soċjali u ambjentali, b'mod 
speċjali biex jiġi evitat kwalunkwe 
dumping soċjali, ambjentali jew ta' 
tassazzjoni.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ir-rispett tar-regoli dwar is-saħħa u s-
sigurtà fil-post tax-xogħol, tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-ftehimiet 
kollettivi għandu jitħares anki f’offerti 
straordinarjament baxxi.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni m’għandhiex 
tippenalizza pajjiżi terzi li jdaħħlu fil-
kriterji tal-għażla tagħhom għanijiet ta’ 
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żvilupp sostenibbli; bil-maqlub: dawn l-
għanijiet għandhom ikunu promossi.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta, bħala riżultat ta' investigazzjoni, 
jinstab li jkunu qed jiġu applikati miżuri 
restrittivi tal-akkwist minn pajjiż terz u l-
Kummissjoni tikkunsidra li fl-interess tal-
UE jiġġustifika li tagħmel hekk, il-
Kummissjoni għandha tistieden lill-pajjiż 
jidħol f'konsultazzjonijiet bl-għan li jiġi 
żgurat li l-operaturi ekonomiċi, prodotti u 
servizzi tal-Unjoni jkunu jistgħu jieħdu 
sehem fil-proċeduri ta' offerti għall-għoti 
ta' kuntratti tal-akkwist pubbliku f'dak il-
pajjiż b'kundizzjonijiet li ma jkunux anqas 
favorevoli minn dawk mogħtija lill-
operaturi, prodotti u servizzi nazzjonali ta' 
dak il-pajjiż u wkoll bl-għan li tkun żgurata 
l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' trasparenza 
u trattament ekwu.

Meta, bħala riżultat ta' investigazzjoni, 
jinstab li jkunu qed jiġu applikati miżuri 
restrittivi tal-akkwist jew ksur fir-rigward 
tar-rispett tad-drittijiet fundamentali tal-
ħaddiema u tal-liġi internazzjonali, 
inklużi konvenzjonijiet internazzjonali 
fundamentali rikonoxxuti b'mod 
internazzjonali fil-qasam tad-dritt tax-
xogħol, soċjali u ambjentali minn pajjiż 
terz u l-Kummissjoni tikkunsidra li fl-
interess tal-UE jiġġustifika li tagħmel 
hekk, il-Kummissjoni għandha tistieden 
lill-pajjiż jidħol f'konsultazzjonijiet bl-għan 
li jiġi żgurat li l-operaturi ekonomiċi, 
prodotti u servizzi tal-Unjoni jkunu jistgħu 
jieħdu sehem fil-proċeduri ta' offerti għall-
għoti ta' kuntratti tal-akkwist pubbliku 
f'dak il-pajjiż b'kundizzjonijiet li ma 
jkunux anqas favorevoli minn dawk 
mogħtija lill-operaturi, prodotti u servizzi 
nazzjonali ta' dak il-pajjiż u wkoll bl-għan 
li tkun żgurata l-applikazzjoni tal-prinċipju
ta' trasparenza u trattament ekwu.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) rispett tan-normi u/jew il-liġijiet fil-
qasam soċjali u dak tax-xogħol 
rikonoxxuti b'mod internazzjonali jew tal-
liġi ambjentali;
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 5 - punt cb (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) rispett tad-drittijiet tal-bniedem 
rikonoxxuti b'mod internazzjonali.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni tista' wkoll ittemm il-
konsultazzjoni jekk il-pajjiż ikkonċernat 
jirrispetta d-drittijiet fundamentali tal-
ħaddiema u l-liġi internazzjonali, inklużi 
konvenzjonijiet internazzjonali 
fundamentali rikonoxxuti b'mod 
internazzjonali fil-qasam tad-dritt tax-
xogħol, soċjali u ambjentali.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn f'investigazzjoni skont Artikolu 8, 
u wara li tkun segwita l-proċedura prevista 
f'Artikolu 9, jinsab li miżuri restrittivi tal-
akkwist adottati jew applikati minn dak il-
pajjiż terz wasslu għal nuqqas ta' 
reċiproċità importanti fil-ftuħ tas-suq bejn 
l-Unjoni u l-pajjiż terz, kif imsemmi 
f'Artikolu 6, il-Kummissjoni tista' tadotta 
atti ta' implimentazzjoni sabiex tillimita 
temporanjament l-aċċess għal prodotti u 
servizzi mhux koperti li joriġinaw minn 
pajjiż terz. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 

1. Meta f'investigazzjoni skont Artikolu 8, 
u wara li tkun segwita l-proċedura prevista 
f'Artikolu 9, jinsab li miżuri restrittivi tal-
akkwist adottati jew applikati minn dak il-
pajjiż terz wasslu għal nuqqas ta' 
reċiproċità importanti fil-ftuħ tas-suq bejn 
l-Unjoni u l-pajjiż terz jew għall-ksur tad-
drittijiet fundamentali tal-ħaddiema u tad-
dritt internazzjonali, inklużi 
konvenzjonijiet internazzjonali 
fundamentali rikonoxxuti b'mod 
internazzjonali fil-qasam tad-dritt tax-
xogħol, soċjali u ambjentali, kif imsemmi 
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ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17(2). f'Artikolu 6, il-Kummissjoni tista' tadotta 
atti ta' implimentazzjoni sabiex tillimita 
temporanjament l-aċċess għal prodotti u 
servizzi mhux koperti li joriġinaw minn 
pajjiż terz. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-esklużjoni ta' offerti li aktar minn 
50 % tal-valur totali tagħhom ikun 
magħmul minn prodotti jew servizzi mhux 
koperti li joriġinaw fil-pajjiż li jadotta jew 
japplika prattika restrittiva ta' akkwist;
u/jew

(a) l-esklużjoni ta' offerti li aktar minn 
50 % tal-valur totali tagħhom ikun 
magħmul minn prodotti jew servizzi mhux 
koperti li joriġinaw fil-pajjiż li jadotta jew 
japplika prattika restrittiva ta' akkwist
u/jew huwa involut fil-ksur tad-drittijiet 
fundamentali tal-ħaddiema u tad-dritt 
internazzjonali, inklużi konvenzjonijiet 
internazzjonali fundamentali rikonoxxuti 
b'mod internazzjonali fil-qasam tad-dritt 
tax-xogħol, soċjali u ambjentali; u/jew

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) penali obbligatorja fuq il-prezz fuq dik 
il-parti tal-offerta li tikkonsisti minn 
prodotti jew servizzi mhux koperti li 
joriġinaw f'dak il-pajjiż li jadotta jew 
japplika prattika restrittiva ta' akkwist.

(b) penali obbligatorja fuq il-prezz fuq dik 
il-parti tal-offerta li tikkonsisti minn 
prodotti jew servizzi mhux koperti li 
joriġinaw f'dak il-pajjiż li jadotta jew 
japplika prattika restrittiva ta' akkwist
u/jew huwa involut fil-ksur tad-drittijiet 
fundamentali tal-ħaddiema u tal-liġi 
internazzjonali, inklużi konvenzjonijiet 
internazzjonali fundamentali rikonoxxuti 
b'mod internazzjonali fil-qasam tad-dritt 
tax-xogħol, soċjali u ambjentali;
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Miżuri li jillimitaw l-aċċess ta' pajjiżi 
terzi għas-suq m'għandux ikollhom 
impatti negattivi sproporzjonati fuq il-
pajjiż ikkonċernat, b'mod partikolari fil-
każ ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw, iżda 
pjuttost għandhom ikunu mfassla biex 
irawmu s-sitwazzjoni soċjali u tax-xogħol 
lokali.
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