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Emenda 83
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 53(1) l-
Artikolu 62 u l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 14, l-Artikolu 
45 (2), l-Artikolu 53(1), l-Artikolu 62 u l-
Artikolu 114 kif ukoll il-Protokoll 26
tiegħu,

Or. en

Emenda 84
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-għoti ta’ kuntratti pubbliċi minn jew 
f’isem l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
għandu jkun konformi mal-prinċipji tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, b’mod partikolari mal-moviment 
liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-
istabbiliment u l-libertà li jingħataw 
servizzi kif ukoll mal-prinċipji li jitnisslu 
minnhom, bħat-trattament ugwali, in-
nondiskriminazzjoni, ir-rikonoxximent 
reċiproku, il-proporzjonalità u t-
trasparenza. Madankollu, għal kuntratti 
pubbliċi li jaqbżu ċertu valur, għandhom 
jitfasslu dispożizzjonijiet li jikkoordinaw 
il-proċeduri ta’ akkwist nazzjonali sabiex 
jiġi żgurat li dawn il-prinċipji jingħataw 
effett prattiku u li l-akkwist pubbliku jkun 
miftuħ għall-kompetizzjoni.

(1) L-għoti ta’ kuntratti pubbliċi minn jew 
f’isem l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
għandu jkun konformi mal-prinċipji tat-
Trattati tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikolari mal-moviment liberu tal-
merkanzija, il-libertà tal-istabbiliment u l-
libertà li jingħataw servizzi kif ukoll mal-
prinċipji li jitnisslu minnhom, bħat-
trattament ugwali, in-nondiskriminazzjoni, 
ir-rikonoxximent reċiproku, il-
proporzjonalità u t-trasparenza u mat-
tqassim tal-kompetenzi kif stabbilit fl-
Artikolu 14 (1) tat-TFUE u l-Protokoll 
Nru 26. Ir-regolament Ewropew dwar l-
akkwist pubbliku għandu jirrispetta d-
diskrezzjoni wiesgħa tal-awtoritajiet 
pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom 
fis-servizz pubbliku. Madankollu, għal 
kuntratti pubbliċi li jaqbżu ċertu valur, 
għandhom jitfasslu dispożizzjonijiet li 
jikkoordinaw il-proċeduri ta’ akkwist 
nazzjonali sabiex jiġi żgurat li dawn il-
prinċipji jingħataw effett prattiku u li l-
akkwist pubbliku jkun miftuħ għall-
kompetizzjoni.
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Or. en

Emenda 85
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat 
l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. 
Għal dak il-għan, ir-regoli attwali dwar l-
akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 
2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti 
ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u 
postali [l-posta] u d-Direttiva 2004/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi 
iridu jiġu reveduti u modernizzati sabiex 
titjieb l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, billi 
tiġi faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-xerrejja 
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni. Hemm bżonn li jiġu 
ċċarati ideat u kunċett bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat 
l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. 
Għal dak il-għan, ir-regoli attwali dwar l-
akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu
2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti 
ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u 
postali [l-posta] u d-Direttiva 2004/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħolijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi 
iridu jiġu reveduti u modernizzati sabiex 
jippermettu lix-xerrej jagħmel użu aħjar 
tal-akkwist pubbliku favur żvilupp 
sostenibbli, innovazzjoni, inklużjoni 
soċjali u għanijiet oħra komuni tas-
soċjetà, biex b'hekk tiżdied l-effiċjenza 
tan-nefqa pubblika, jiġi żgurat l-aħjar 
valur għall-flus, billi tiġi faċilitata b’mod 
partikolari l-parteċipazzjoni ta’ impriżi 
żgħar u medji fl-akkwisti pubbliċi u sabiex 
ix-xerrejja jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar 
mill-akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni. Hemm bżonn li jiġu 
ssimplifikati d-Direttivi u jiġu ċċarati ideat 
u kunċetti bażiċi sabiex tiġi żgurata 
ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Din id-
Direttiva tipprovdi leġiżlazzjoni dwar kif 
wieħed għandu jixtri. L-awtoritajiet 
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kontraenti jistgħu jistabbilixxu talbiet li 
jkunu aktar stretti jew imorru lil hinn mil-
Leġiżlazzjoni attwali tal-UE sabiex jilħqu 
l-għanijiet komuni.

Or. en

Emenda 86
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat 
l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. 
Għal dak il-għan, ir-regoli attwali dwar l-
akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 
2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti 
ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u 
postali [l-posta] u d-Direttiva 2004/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi 
iridu jiġu reveduti u modernizzati sabiex 
titjieb l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, billi 
tiġi faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-xerrejja 
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni. Hemm bżonn li jiġu 
ċċarati ideat u kunċett bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat 
l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. 
Għal dak il-għan, ir-regoli attwali dwar l-
akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 
2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti 
ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u 
postali [l-posta] u d-Direttiva 2004/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħolijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi 
iridu jiġu reveduti u modernizzati sabiex 
titjieb l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, billi 
tiġi faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-xerrejja 
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni, li jwassal għall-ħolqien 
ta' impjiegi sostenibbli ġodda. Hemm 
bżonn li jiġu ċċarati ideat u kunċetti bażiċi 
sabiex tiġi żgurata ċertezza legali aħjar u 
sabiex jiġu inkorporati ċerti aspetti relatati 
ta’ ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
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Or. en

Emenda 87
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat 
l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. 
Għal dak il-għan, ir-regoli attwali dwar l-
akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 
2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti 
ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u 
postali [l-posta] u d-Direttiva 2004/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi 
iridu jiġu reveduti u modernizzati sabiex 
titjieb l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, billi 
tiġi faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-xerrejja 
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni. Hemm bżonn li jiġu 
ċċarati ideat u kunċett bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat 
l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. 
Għal dak il-għan, ir-regoli attwali dwar l-
akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 
2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti 
ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u 
postali [l-posta] u d-Direttiva 2004/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħolijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi 
iridu jiġu reveduti u modernizzati sabiex 
jippermettu lix-xerrejja jagħmlu użu 
aħjar mill-akkwist pubbliku favur il-
konformità ma' żvilupp sostenibbli bi 
drittijiet soċjali u tax-xogħol u għanijiet 
oħra komuni tas-soċjetà u sabiex b'hekk
titjieb l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, jiġu 
ggarantiti l-aħjar riżultati possibbli 
f'termini tal-effettività tan-nefqa u billi 
tiġi faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-xerrejja 
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni. Hemm bżonn li jiġu 
ssimplifikati r-regoli tal-Unjoni dwar l-
akkwist pubbliku, b'mod partikolari 
rigward il-metodu użat biex jinkisbu l-
objettivi ta' sostenibbiltà li għandhom 
ikunu parti integrali mill-politika tal-
akkwist pubbliku u jiġu ċċarati ideat u 
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kunċett bażiċi sabiex tiġi żgurata ċertezza 
legali aħjar u sabiex jiġu inkorporati ċerti 
aspetti relatati ta’ ġurisprudenza stabbilita 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 88
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Skont l-Artikolu 11 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-
rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali 
għandhom jiġu integrati fid-definizzjoni u 
l-implimentazzjoni tal-politika u l-
attivitajiet tal-Unjoni, b’mod partikolari 
bil-għan li jiġi mħeġġeġ l-iżvilupp 
sostenibbli. Din id-Direttiva tiċċara kif l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-
ambjent u l-promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli, filwaqt li tiżgura li dawn ikunu
jistgħu jiksbu l-aħjar valur għall-flus għall-
kuntratti tagħhom.

(5) Skont l-Artikoli 9, 10 u 11 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
ir-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali u l-
konsiderazzjonijiet soċjali għandhom jiġu 
integrati fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet 
tal-Unjoni, b’mod partikolari bil-għan li 
jiġi mħeġġeġ l-iżvilupp sostenibbli. Din id-
Direttiva tiċċara kif l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jikkontribwixxu għall-
protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni 
tal-iżvilupp sostenibbli u kif dawn jistgħu 
jużaw is-setgħa diskrezzjonali tagħhom 
biex jagħżlu ispeċifikazzjonijiet tekniċi u 
l-kriterji tal-għoti bil-għan li jinkiseb 
akkwist pubbliku sostenibbli, filwaqt li 
tiżgura li dawn ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt u li jinkiseb l-aħjar valur 
għall-flus għall-kuntratti tagħhom.

Or. en

Emenda 89
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-
rekwiżiti marbuta mal-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali adegwata, u mal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali għandhom 
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ikunu integrati fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-azzjonijiet 
tal-Unjoni, b’mod partikolari għall-
promozzjoni ta' livell ta’ impjiegi għoli. 
Din id-Direttiva tispeċifika kif l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta’ 
kriterji soċjali u għat-titjib fid-drittijiet tal-
impjegati skont il-ġurisprudenza u r-
regolamentazzjoni Ewropea u 
internazzjonali, filwaqt li jiggarantixxu l-
possibbiltà li s-swieq tagħhom jiksbu l-
aqwa bilanċ bejn il-kwalità soċjali u l-
prezz.

Or. fr

Emenda 90
Riikka Manner, Sampo Terho
Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kategoriji oħrajn ta’ servizzi jibqgħu 
min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, jiġifieri dawk li 
huma magħrufa bħala servizzi lill-persuna, 
bħal ċerti servizzi soċjali, tas-saħħa u 
edukattivi. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għaldaqstant, għandu 
jiġi stabbilit reġim speċifiku għall-kuntratti 
pubbliċi għal dawn is-servizzi, b’limitu 
ogħla ta’ EUR 500 000. Servizzi lill-
persuna b'valuri inqas minn dan il-limitu 
minimu tipikament mhux se jkunu ta' 
interess għall-formituri minn Stati Membri 
oħra, sakemm ma jkunx hek’ 
indikazzjonijiet konkreti għal kuntrarju, 
bħall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti 
transkonfinali. Il-kuntratti għal servizzi lill-
persuna li jaqbżu dan il-limitu għandhom 
ikunu soġġetti għal trasparenza fl-Unjoni 
kollha. Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-

(11) Kategoriji oħrajn ta’ servizzi jibqgħu 
min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, jiġifieri dawk li 
huma magħrufa bħala servizzi lill-persuna, 
bħal ċerti servizzi soċjali, tas-saħħa u 
edukattivi. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għaldaqstant, għandu 
jiġi stabbilit reġim speċifiku għall-kuntratti 
pubbliċi għal dawn is-servizzi, b’limitu 
ogħla ta’ EUR 500 000. Servizzi lill-
persuna b'valuri inqas minn dan il-limitu 
minimu tipikament mhux se jkunu ta' 
interess għall-formituri minn Stati Membri 
oħra, sakemm ma jkunx hek’ 
indikazzjonijiet konkreti għal kuntrarju, 
bħall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti 
transkonfinali. Il-kuntratti għal servizzi lill-
persuna li jaqbżu dan il-limitu għandhom 
ikunu soġġetti għal trasparenza fl-Unjoni 
kollha. Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali, is-sensittività ta’ dawn is-



AM\903863MT.doc 9/137 PE491.021v01-00

MT

servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-direttiva jqisu 
dak l-imperattiv, billi jimponu biss l-
osservanza ta’ prinċipji bażiċi ta’ 
trasparenza u trattament ugwali u billi 
jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
jistgħu japplikaw kriterji ta’ kwalità 
speċifiċi għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għas-
Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 
Soċjali tal-Unjoni Ewropea . L-Istati 
Membri u/jew l-awtoritajiet pubbliċi 
jibqgħu liberi li jipprovdu dawn is-servizzi 
huma stess jew li jorganizzaw is-servizzi 
soċjali b’mod li ma jġibx miegħu l-
konklużjoni tal-kuntratti pubbliċi, 
pereżempju permezz tal-finanzjament 
sempliċi ta’ servizzi bħal dawn jew bl-
għoti ta’ liċenzji jew awtorizzazzjonijiet 
lill-atturi ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità kontraenti, mingħajr l-ebda limitu 
jew kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

servizzi, il-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-
Protokoll 26 dwar is-Servizzi ta' Interess 
Ġenerali, l-Artikolu 14 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 36 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, l-Istati Membri għandhom 
diskrezzjoni wiesgħa sabiex jorganizzaw l-
għażla tal-fornituri ta’ servizzi bil-mod li 
jidhrilhom li jkun l-iżjed xieraq, viċin 
kemm jista' jkun tal-bżonnijiet tal-utenti, 
u b'kunsiderazzjoni għad-differenzi fil-
ħtiġijiet u l-preferenzi tal-utenti li jistgħu 
jirriżultaw minn sitwazzjonijiet ġeografiċi, 
soċjali jew kulturali differenti, u li jiġu 
żgurati aċċess universali, kontinwità u 
disponibbiltà tas-servizzi fit-territorji 
kollha tal-Unjoni. Ir-regoli ta’ din id-
direttiva jqisu dak l-imperattiv, billi 
jimponu biss l-osservanza ta’ prinċipji 
bażiċi ta’ trasparenza u trattament ugwali u 
billi jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti 
jkunu jistgħu japplikaw kriterji ta’ kwalità 
speċifiċi għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għas-
Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 
Soċjali tal-Unjoni Ewropea, li huma 
mfassla biex jiżguraw livell għoli ta' 
kwalità, kontinwità, aċċessibbiltà, 
disponibbiltà u komprensività tas-servizzi, 
il-ħtiġijiet speċifiċi ta' kategoriji differenti 
ta' utenti, l-involviment u l-għoti ta' 
setgħa lill-utenti, is-sodisfazzjon tagħhom, 
inklużjoni soċjali u, fejn rilevanti, 
innovazzjoni. L-Istati Membri u/jew l-
awtoritajiet pubbliċi jibqgħu liberi li 
jipprovdu dawn is-servizzi huma stess jew 
li jorganizzaw is-servizzi soċjali b’mod li 
ma jġibx miegħu l-konklużjoni tal-kuntratti 
pubbliċi, pereżempju permezz tal-
finanzjament sempliċi ta’ servizzi bħal 
dawn jew bl-għoti ta’ liċenzji jew 
awtorizzazzjonijiet lill-atturi ekonomiċi 
kollha li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
stabbiliti minn qabel mill-awtorità 
kontraenti, mingħajr l-ebda limitu jew 
kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
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nondiskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 91
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kategoriji oħrajn ta’ servizzi jibqgħu 
min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, jiġifieri dawk li 
huma magħrufa bħala servizzi lill-persuna, 
bħal ċerti servizzi soċjali, tas-saħħa u 
edukattivi. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għaldaqstant, għandu 
jiġi stabbilit reġim speċifiku għall-kuntratti 
pubbliċi għal dawn is-servizzi, b’limitu 
ogħla ta’ EUR 500 000. Servizzi lill-
persuna b'valuri inqas minn dan il-limitu 
minimu tipikament mhux se jkunu ta' 
interess għall-formituri minn Stati Membri 
oħra, sakemm ma jkunx hek’ 
indikazzjonijiet konkreti għal kuntrarju, 
bħall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti 
transkonfinali. Il-kuntratti għal servizzi lill-
persuna li jaqbżu dan il-limitu għandhom 
ikunu soġġetti għal trasparenza fl-Unjoni 
kollha. Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-direttiva jqisu 
dak l-imperattiv, billi jimponu biss l-
osservanza ta’ prinċipji bażiċi ta’ 
trasparenza u trattament ugwali u billi
jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
jistgħu japplikaw kriterji ta’ kwalità 
speċifiċi għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għas-
Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 

(11) Kategoriji oħrajn ta’ servizzi jibqgħu 
min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, jiġifieri dawk li 
huma magħrufa bħala servizzi lill-persuna, 
bħal ċerti servizzi soċjali, tas-saħħa u 
edukattivi. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għaldaqstant, għandu 
jiġi stabbilit reġim speċifiku għall-kuntratti 
pubbliċi għal dawn is-servizzi, b’limitu 
ogħla ta’ EUR 500 000. Servizzi lill-
persuna b'valuri inqas minn dan il-limitu 
minimu tipikament mhux se jkunu ta' 
interess għall-fornituri minn Stati Membri 
oħra, sakemm ma jkunx hek’ 
indikazzjonijiet konkreti għal kuntrarju, 
bħall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti 
transkonfinali. Il-kuntratti għal servizzi lill-
persuna li jaqbżu dan il-limitu għandhom 
ikunu soġġetti għal trasparenza fl-Unjoni 
kollha. Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-direttiva jqisu 
dak l-imperattiv, billi jimponu biss l-
osservanza ta’ prinċipji bażiċi ta’ 
trasparenza u trattament ugwali u billi 
jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
jistgħu japplikaw kriterji ta’ kwalità 
speċifiċi għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għas-
Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 
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Soċjali tal-Unjoni Ewropea. L-Istati 
Membri u/jew l-awtoritajiet pubbliċi 
jibqgħu liberi li jipprovdu dawn is-servizzi 
huma stess jew li jorganizzaw is-servizzi 
soċjali b’mod li ma jġibx miegħu l-
konklużjoni tal-kuntratti pubbliċi, 
pereżempju permezz tal-finanzjament 
sempliċi ta’ servizzi bħal dawn jew bl-
għoti ta’ liċenzji jew awtorizzazzjonijiet 
lill-atturi ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità kontraenti, mingħajr l-ebda limitu 
jew kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

Soċjali tal-Unjoni Ewropea, u b’mod 
partikolari kriterji marbuta mal-
kundizzjonijiet soċjali u tal-impjieg, mas-
saħħa u mas-sigurtà tal-ħaddiema, mas-
sigurtà soċjali u mal-kundizzjonijiet tax-
xogħol. L-Istati Membri u/jew l-
awtoritajiet pubbliċi jibqgħu liberi li 
jipprovdu dawn is-servizzi huma stess jew 
li jorganizzaw is-servizzi soċjali b’mod li 
ma jġibx miegħu l-konklużjoni tal-kuntratti 
pubbliċi, pereżempju permezz tal-
finanzjament sempliċi ta’ servizzi bħal 
dawn jew bl-għoti ta’ liċenzji jew 
awtorizzazzjonijiet lill-atturi ekonomiċi 
kollha li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
stabbiliti minn qabel mill-awtorità 
kontraenti, mingħajr l-ebda limitu jew 
kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

Or. fr

Emenda 92
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kategoriji oħrajn ta’ servizzi jibqgħu 
min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, jiġifieri dawk li 
huma magħrufa bħala servizzi lill-persuna, 
bħal ċerti servizzi soċjali, tas-saħħa u 
edukattivi. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għaldaqstant, għandu 
jiġi stabbilit reġim speċifiku għall-
kuntratti pubbliċi għal dawn is-servizzi, 
b’limitu ogħla ta’ EUR 500 000. Servizzi 
lill-persuna b'valuri inqas minn dan il-
limitu minimu tipikament mhux se jkunu 
ta' interess għall-formituri minn Stati 
Membri oħra, sakemm ma jkunx hek’ 

(11) Kategoriji oħrajn ta’ servizzi jibqgħu 
min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, jiġifieri dawk li 
huma magħrufa bħala servizzi lill-persuna, 
bħal ċerti servizzi soċjali, tas-saħħa u 
edukattivi. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għal kwalità aħjar ta' 
dawn is-servizzi fil-kuntratti, għandu jiġi 
stabbilit reġim speċifiku b’limitu ogħla ta’ 
EUR 500 000. Servizzi lill-persuna b'valuri 
inqas minn dan il-limitu minimu 
tipikament mhux se jkunu ta' interess għall-
formituri minn Stati Membri oħra, sakemm 
ma jkunx hek’ indikazzjonijiet konkreti 
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indikazzjonijiet konkreti għal kuntrarju, 
bħall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti 
transkonfinali. Il-kuntratti għal servizzi lill-
persuna li jaqbżu dan il-limitu għandhom 
ikunu soġġetti għal trasparenza fl-Unjoni 
kollha. Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-direttiva jqisu 
dak l-imperattiv, billi jimponu biss l-
osservanza ta’ prinċipji bażiċi ta’ 
trasparenza u trattament ugwali u billi 
jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
jistgħu japplikaw kriterji ta’ kwalità 
speċifiċi għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għas-
Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 
Soċjali tal-Unjoni Ewropea . L-Istati 
Membri u/jew l-awtoritajiet pubbliċi 
jibqgħu liberi li jipprovdu dawn is-servizzi 
huma stess jew li jorganizzaw is-servizzi 
soċjali b’mod li ma jġibx miegħu l-
konklużjoni tal-kuntratti pubbliċi, 
pereżempju permezz tal-finanzjament 
sempliċi ta’ servizzi bħal dawn jew bl-
għoti ta’ liċenzji jew awtorizzazzjonijiet 
lill-atturi ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità kontraenti, mingħajr l-ebda limitu 
jew kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

għal kuntrarju, bħall-finanzjament tal-
Unjoni għal proġetti transkonfinali. Il-
kuntratti għal servizzi lill-persuna li jaqbżu 
dan il-limitu għandhom ikunu soġġetti għal 
trasparenza fl-Unjoni kollha. Fid-dawl tal-
importanza tal-kuntest kulturali u s-
sensittività ta’ dawn is-servizzi, l-Istati 
Membri għandhom jingħataw diskrezzjoni 
wiesgħa sabiex jorganizzaw l-għażla tal-
fornituri ta’ servizzi bil-mod li jidhrilhom 
li jkun l-iżjed xieraq. Ir-regoli ta’ din id-
direttiva jqisu dak l-imperattiv, billi 
jimponu biss l-osservanza ta’ prinċipji 
bażiċi ta’ trasparenza u trattament ugwali u 
billi jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti 
jkunu jistgħu japplikaw kriterji ta’ kwalità 
speċifiċi għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għas-
Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 
Soċjali tal-Unjoni Ewropea . L-Istati 
Membri u/jew l-awtoritajiet pubbliċi 
jibqgħu liberi li jipprovdu dawn is-servizzi 
huma stess jew li jorganizzaw is-servizzi 
soċjali b’mod li ma jġibx miegħu l-
konklużjoni tal-kuntratti pubbliċi, 
pereżempju permezz tal-finanzjament 
sempliċi ta’ servizzi bħal dawn jew bl-
għoti ta’ liċenzji jew awtorizzazzjonijiet 
lill-atturi ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità kontraenti, mingħajr l-ebda limitu 
jew kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 93
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Għandhom jiġu rikonoxxuti l-
proċeduri approvati tal-Istati Membri 
bbażati fuq il-prinċipju li l-fornituri 
kollha tas-servizzi soċjali, li jistgħu jkunu 
konformi mal-kundizzjonijiet li 
preċedentement ġew stipolati fil-liġi,
għandhom ikunu jistgħu jipprovdu 
servizzi, irrispettivament mill-forma legali 
tagħhom, bil-kundizzjoni li jitqiesu l-
prinċipji ta’ trattament indaqs, in-
nondiskriminazzjoni u t-trasparenza 
stipulati fil-liġi primarja.

Or. de

Emenda 94
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn kbir għal aktar
flessibilità u b’mod partikolari għall-aċċess 
usa’ għall-proċedura ta’ akkwist li 
tipprovdi għan-negozjati, kif espliċitament 
previst fil-Ftehim, fejn in-negozjati jkunu 
permessi fil-proċeduri kollha. L-
awtoritajiet kontraenti, sakemm ma jkunx 
ipprovdut mod ieħor mil-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru kkonċernat, għandhom ikunu 
jistgħu jużaw il-proċedura ta’ 
kompetizzjoni permezz ta’ negozjar kif 
ipprovdut f’din id-Direttiva, f’diversi 
sitwazzjonijiet fejn proċeduri miftuħa jew 
ristretti mingħajr negozjati probabbilment 
ma jwasslux għal riżultati sodisfaċenti ta’ 
akkwist. Din il-proċedura għandha tkun 
akkumpanjata minn salvagwardji xierqa li 
jiżguraw l-osservanza tal-prinċipji ta’ 
trattament ugwali u trasparenza. Dan sejjer 
jagħti aktar flessibilità lill-awtoritajiet 
kontraenti fix-xiri ta’ xogħlijiet, provvisti u 

(15) Hemm bżonn kbir għal aktar 
flessibilità u b’mod partikolari għall-aċċess 
usa’ għall-proċedura ta’ akkwist li 
tipprovdi għan-negozjati, kif espliċitament 
previst fil-Ftehim, fejn in-negozjati jkunu 
permessi fil-proċeduri kollha. L-
awtoritajiet kontraenti, sakemm ma jkunx 
ipprovdut mod ieħor mil-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru kkonċernat, għandhom ikunu 
jistgħu jużaw il-proċedura ta’ 
kompetizzjoni permezz ta’ negozjar kif 
ipprovdut f’din id-Direttiva, f’diversi 
sitwazzjonijiet fejn proċeduri miftuħa jew 
ristretti mingħajr negozjati probabbilment 
ma jwasslux għal riżultati sodisfaċenti ta’ 
akkwist. Din il-proċedura għandha tkun 
akkumpanjata minn salvagwardji xierqa li 
jiżguraw l-osservanza tal-prinċipji ta’ 
trattament ugwali u trasparenza. Dan sejjer 
jagħti aktar flessibilità lill-awtoritajiet 
kontraenti fix-xiri ta’ xogħlijiet, provvisti u 
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servizzi li huma adattati perfettament għall-
ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. Fl-istess ħin, 
dan għandu jżid il-kummerċ transkonfinali, 
hekk kif l-evalwazzjoni uriet li l-kuntratti 
mogħtija bi proċedura negozjata 
b’pubblikazzjoni minn qabel għandhom 
rata ta’ suċċess partikolarment għolja fl-
offerti transkonfinali.

servizzi li huma adattati perfettament għall-
ħtiġijiet speċifiċi tagħhom u li jissodisfaw 
ħtiġijiet qawwija relatati mal-
kundizzjonijiet soċjali u tal-impjieg, mas-
saħħa u mas-sigurtà tal-ħaddiema, mas-
sigurtà soċjali u mal-kundizzjonijiet tax-
xogħol. Fl-istess ħin, dan għandu jżid il-
kummerċ transkonfinali, hekk kif l-
evalwazzjoni uriet li l-kuntratti mogħtija bi 
proċedura negozjata b’pubblikazzjoni minn 
qabel għandhom rata ta’ suċċess 
partikolarment għolja fl-offerti 
transkonfinali.

Or. fr

Emenda 95
Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-mezzi elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni jistgħu jissimplifikaw il-
pubblikazzjoni tal-kuntratti u jżidu l-
effiċjenza u t-trasparenza tal-proċessi ta’ 
akkwist. Dawn għandhom isiru l-mezz 
standard ta’ komunikazzjoni u skambju ta’ 
informazzjoni fil-proċeduri ta’ akkwist. L-
użu tal-mezzi elettroniċi jista’ jwassal ukoll 
għal inqas ħela ta’ ħin. Bħala riżultat, 
għandha ssir dispożizzjoni għat-tnaqqis tal-
perjodi minimi fejn jintużaw il-mezzi 
elettroniċi, soġġett, madankollu, għall-
kundizzjoni li jkunu kompatibbli mal-mod 
speċifiku ta’ trażmissjoni previst mil-livell 
tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-mezzi 
elettroniċi tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni inklużi funzjonalijiet 
adegwati jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jikkoreġu żbalji li jseħħu 
matul il-proċeduri ta’ akkwist.

(19) Il-mezzi elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni jistgħu jissimplifikaw il-
pubblikazzjoni tal-kuntratti, inaqqsu l-
piżijiet amministrattivi bħal spejjeż tat-
tranżazzjonijiet partikolarment għall-
SMEs, u jżidu l-effiċjenza u t-trasparenza 
tal-proċessi ta’ akkwist. Dawn għandhom 
isiru l-mezz standard ta’ komunikazzjoni u 
skambju ta’ informazzjoni fil-proċeduri ta’ 
akkwist. L-użu tal-mezzi elettroniċi jista’ 
jwassal ukoll għal inqas ħela ta’ ħin. Bħala 
riżultat, għandha ssir dispożizzjoni għat-
tnaqqis tal-perjodi minimi fejn jintużaw il-
mezzi elettroniċi, soġġett, madankollu, 
għall-kundizzjoni li jkunu kompatibbli 
mal-mod speċifiku ta’ trażmissjoni previst 
mil-livell tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-
mezzi elettroniċi tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni inklużi funzjonalijiet 
adegwati jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jikkoreġu żbalji li jseħħu 
matul il-proċeduri ta’ akkwist.
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Or. en

Emenda 96
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-mezzi elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni jistgħu jissimplifikaw il-
pubblikazzjoni tal-kuntratti u jżidu l-
effiċjenza u t-trasparenza tal-proċessi ta’ 
akkwist. Dawn għandhom isiru l-mezz 
standard ta’ komunikazzjoni u skambju ta’ 
informazzjoni fil-proċeduri ta’ akkwist. L-
użu tal-mezzi elettroniċi jista’ jwassal ukoll 
għal inqas ħela ta’ ħin. Bħala riżultat, 
għandha ssir dispożizzjoni għat-tnaqqis tal-
perjodi minimi fejn jintużaw il-mezzi 
elettroniċi, soġġett, madankollu, għall-
kundizzjoni li jkunu kompatibbli mal-mod 
speċifiku ta’ trażmissjoni previst mil-livell 
tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-mezzi 
elettroniċi tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni inklużi funzjonalijiet 
adegwati jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jikkoreġu żbalji li jseħħu 
matul il-proċeduri ta’ akkwist.

(19) Il-mezzi elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni jistgħu jissimplifikaw il-
pubblikazzjoni tal-kuntratti u jżidu l-
effiċjenza u t-trasparenza tal-proċessi ta’ 
akkwist. Huwa meħtieġ li dawn isiru l-
mezz standard ta’ komunikazzjoni u 
skambju ta’ informazzjoni fil-proċeduri ta’ 
akkwist. L-użu tal-mezzi elettroniċi jista’ 
jwassal ukoll għal inqas ħela ta’ ħin. Bħala 
riżultat, għandha ssir dispożizzjoni għat-
tnaqqis tal-perjodi minimi fejn jintużaw il-
mezzi elettroniċi, soġġett, madankollu, 
għall-kundizzjoni li jkunu kompatibbli 
mal-mod speċifiku ta’ trażmissjoni previst 
mil-livell tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-
mezzi elettroniċi tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni inklużi funzjonalijiet 
adegwati jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jikkoreġu żbalji li jseħħu 
matul il-proċeduri ta’ akkwist.

Or. en

Emenda 97
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-Istati Membri għandhom ikunu 
mħeġġa biex jużaw sistema ta' vawċer ta' 
servizz, li hija għodda effettiva ġdida biex 
jiġu rranġati s-servizzi pubbliċi. Din hija 
ta' benefiċċju għall-SMEs minħabba li 
huwa faċli ħafna li wieħed jipparteċipa 
f'sistema ta' vawċer ta' servizz. Sistema ta' 
vawċer ta' servizz tagħti libertà tal-għażla 
liċ-ċittadin li jista' jagħżel il-fornitur tas-
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servizz minn alternattivi diversi. Sistema 
ta' vawċer ta' servizz hija ta' benefiċċju 
għall-awtorità wkoll, peress li huwa ħafna 
aktar faċli li tiġi stabbilita sistema ta' 
vawċer ta' servizz meta mqabbel mal-
akkwist pubbliku klassiku.

Or. en

Emenda 98
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi maħruġa 
mix-xerrejja pubbliċi għandhom 
jippermettu li l-akkwist pubbliku jinfetaħ 
għall-kompetizzjoni. Għal dak il-għan, 
għandu jkun possibbli li jintefgħu offerti li 
jirriflettu d-diversità ta’ soluzzjonijiet 
tekniċi biex b’hekk jinkiseb livell 
suffiċjenti ta’ kompetizzjoni. 
Konsegwentement, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi għandhom jiġu abbozzati b’tali 
mod li jiġi evitat tnaqqis b’mod artifiċjali 
fil-kompetizzjoni, permezz ta’ rekwiżiti li 
jiffavorixxu lil attur ekonomiku speċifiku, 
billi jirriflettu l-karatteristiċi ewlenin tal-
provvisti, servizzi jew xogħlijiet li huma 
normalment offruti minn dak l-attur 
ekonomiku. It-tfassil tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi f’termini ta’ 
rekwiżiti ta’ prestazzjoni u funzjonali 
ġeneralment jippermetti li dan l-għan 
jintlaħaq bl-aħjar mod possibbli u 
jiffavorixxi l-innovazzjoni. Fejn issir 
referenza għal standard Ewropew jew, fin-
nuqqas tiegħu, għal standard nazzjonali, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jikkunsidraw l-offerti bbażati fuq 
arranġamenti ekwivalenti. Sabiex juru 
ekwivalenza, l-offerenti jistgħu jiġu 
obbligati li jipprovdu evidenza vverifikata 
minn parti terza; madankollu, għandhom 
ikunu permessi wkoll mezzi xierqa oħra ta’ 
prova bħal, dossier tekniku tal-manifattur 
meta l-attur ekonomiku kkonċernat ma 

(27) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi maħruġa 
mix-xerrejja pubbliċi għandhom 
jippermettu li l-akkwist pubbliku jinfetaħ 
għall-kompetizzjoni. Għal dak il-għan, 
għandu jkun possibbli li jintefgħu offerti li 
jirriflettu d-diversità ta’ soluzzjonijiet 
tekniċi biex b’hekk jinkiseb livell 
suffiċjenti ta’ kompetizzjoni. 
Konsegwentement, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi għandhom jiġu abbozzati u 
applikati b'mod konformi mal-prinċipji ta' 
trasparenza u nondiskriminazzjoni, sabiex
jiġi evitat tnaqqis b’mod artifiċjali fil-
kompetizzjoni, permezz ta’ rekwiżiti li 
jiffavorixxu lil attur ekonomiku speċifiku, 
billi jirriflettu l-karatteristiċi ewlenin tal-
provvisti, servizzi jew xogħolijiet li huma 
normalment offruti minn dak l-attur 
ekonomiku. It-tfassil tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi f’termini ta’ 
rekwiżiti ta’ prestazzjoni u funzjonali 
ġeneralment jippermetti li dan l-għan 
jintlaħaq bl-aħjar mod possibbli u 
jiffavorixxi l-innovazzjoni. Fejn issir 
referenza għal standard Ewropew jew, fin-
nuqqas tiegħu, għal standard nazzjonali, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jikkunsidraw l-offerti bbażati fuq 
arranġamenti ekwivalenti. Sabiex juru 
ekwivalenza, l-offerenti jistgħu jiġu 
obbligati li jipprovdu evidenza vverifikata 
minn parti terza; madankollu, għandhom 
ikunu permessi wkoll mezzi xierqa oħra ta’ 
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jkollux aċċess għal dawn iċ-ċertifikati jew 
rapporti tat-testijiet, jew ma jkollu l-ebda 
possibbiltà li jiksibhom fil-limiti ta’ żmien 
rilevanti.

prova bħal, dossier tekniku tal-manifattur 
meta l-attur ekonomiku kkonċernat ma 
jkollux aċċess għal dawn iċ-ċertifikati jew 
rapporti tat-testijiet, jew ma jkollu l-ebda 
possibbiltà li jiksibhom fil-limiti ta’ żmien 
rilevanti.

Or. en

Emenda 99
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-awtoritajiet kontraenti li jixtiequ 
jixtru xogħlijiet, provvisti jew servizzi 
b’karatteristiċi ambjentali, soċjali jew 
karatteristiċi oħrajn għandhom ikunu 
jistgħu jirreferu għal tikketti partikolari, 
bħall-Eko-tikketta Ewropea, l-eko-tikketti 
(multi-) nazzjonali jew kull tikketta oħra, 
sakemm il-ħtiġijiet għat-tikketta jkunu 
marbuta mas-suġġett tal-kuntratt, bħalma 
huma d-deskrizzjoni tal-prodott u l-
preżentazzjoni tiegħu, inklużi r-rekwiżiti 
għall-imballaġ. Barra minn hekk huwa 
essenzjali li dawn ir-rekwiżiti jitfassla u 
jiġu adottati fuq il-bażi ta’ kriterji 
verifikabbli oġġettivament, permezz ta’ 
proċedura li jistgħu jipparteċipaw fiha l-
partijiet interessati, bħal korpi governattivi, 
konsumaturi, manifatturi, distributuri u 
organizzazzjonijiet ambjentali, filwaqt li t-
tikketta tkun aċċessibbli u disponibbli 
għall-partijiet interessati kollha.

(28) L-awtoritajiet kontraenti li jixtiequ 
jixtru xogħolijiet, provvisti jew servizzi 
b’karatteristiċi ambjentali, soċjali jew 
karatteristiċi oħrajn għandhom ikunu 
jistgħu jirreferu għal tikketti partikolari, 
bħall-Eko-tikketta Ewropea, l-eko-tikketti 
(multi-) nazzjonali jew kull tikketta oħra, 
sakemm il-ħtiġijiet għat-tikketta jkunu 
marbuta mas-suġġett tal-kuntratt, bħalma 
huma d-deskrizzjoni tal-prodott u l-
preżentazzjoni tiegħu, inklużi r-rekwiżiti 
għall-imballaġ. Barra minn hekk huwa 
essenzjali li dawn ir-rekwiżiti jitfassla u 
jiġu adottati fuq il-bażi ta’ kriterji 
verifikabbli oġġettivament, permezz ta’ 
proċedura li jistgħu jipparteċipaw fiha l-
partijiet interessati, bħal korpi governattivi, 
konsumaturi, manifatturi, distributuri, 
organizzazzjonijiet soċjali u 
organizzazzjonijiet ambjentali, filwaqt li t-
tikketta tkun aċċessibbli u disponibbli.

Or. en

Emenda 100
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Min-naħa waħda għandha tiġi 
enfasizzata l-importanza tat-taħriġ tal-
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persunal ta' awtoritajiet kontraenti u 
operaturi individwali, u mill-oħra l-ħiliet 
u r-rekwiżiti ta' taħriġ għandhom jiġu 
inklużi fl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt 
bħala strateġija fuq tul ta’ żmien; għandu 
jiġi enfasizzat, madankollu, li dawn l-
azzjonijiet tal-aħħar għandhom ikunu 
marbuta direttament mas-suġġett tal-
kuntratt, ikunu proporzjonati u 
ekonomikament vantaġġjużi.

Or. en

Emenda 101
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Il-ħolqien tal-impjiegi jiddependi 
ħafna fuq l-intrapriżi żgħar u medji. L-
SMEs kienu kapaċi joffru impjiegi ġodda 
u sostenibbli anke fiż-żminijiet ta' kriżi 
ekonomika. Peress li l-awtoritajiet 
pubbliċi jużaw madwar 18% tal-PDG fuq 
l-akkwist pubbliku, dan ir-reġim 
leġiżlattiv għandu impatt sinifikanti fuq il-
ħila tal-SMEs li jkomplu joħloqu impjiegi 
ġodda. Għalhekk, il-kuntratti pubbliċi 
għandhom ikunu aċċessibbli kemm jista' 
jkun għall-SMEs, kemm dawk fuq u 
kemm dawk taħt il-limiti, li huma definiti 
f'din id-Direttiva. Minbarra l-għodod 
speċifiċi, li huma mfassla biex itejbu l-
involviment tal-SMEs fis-suq tal-akkwist 
pubbliku, l-Istati Membri u l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu mħeġġa bil-
qawwa biex joħolqu strateġiji tal-akkwist 
pubbliku favur l-SMEs. Il-Kummissjoni 
ppubblikat dokument ta' ħidma tal-
persunal "Kodiċi Ewropew tal-aħjar 
prattiki li jiffaċilitaw l-aċċess mill-SMEs 
għal kuntratti tal-akkwist pubbliku" (SEC 
(2008) COM 2193), li jimmira biex jgħin 
l-Istati Membri joħolqu strateġiji 
nazzjonali, programmi u pjanijiet ta' 
azzjoni sabiex titjieb il-parteċipazzjoni tal-
SMEs f'dawn is-swieq. Politika effiċjenti 
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dwar l-akkwist pubbliku għandha tkun 
koerenti. L-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali għandhom japplikaw ir-
regoli stabbiliti fid-Direttiva b'mod 
rigoruż u min-naħa l-oħra, l-
implimentazzjoni ta’ politiki ġenerali 
intiżi biex itejbu l-aċċess ta' SMEs għal 
swieq tal-akkwist pubbliku għandha 
tibqa’ importanti ħafna speċjalment mill-
perspettiva tal-ħolqien ta' impjiegi;

Or. en

Emenda 102
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kuntratti pubbliċi ma għandhomx 
jingħataw lill-atturi ekonomiċi li jkunu 
pparteċipaw f’organizzazzjoni kriminali 
jew li jkunu nstabu ħatja ta’ korruzzjoni, 
frodi għad-detriment tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-flus. In-
nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
għandu jiġi sanzjonat ukoll b’esklużjoni 
mandatorja fil-livell tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-awtoritajiet kontraenti għandha 
tingħatalhom il-possibbiltà li jeskludu 
kandidati jew offerenti minħabba ksur ta’ 
obbligi soċjali jew ambjentali, inklużi 
regoli dwar l-aċċessibbiltà għal persuni 
b’diżabilità jew forom oħra ta’ kondotta 
professjonali skorretta serjament, bħal ksur 
ta’ regoli tal-kompetizzjoni jew ta’ drittijiet 
ta’ proprjetà intellettwali.

(34) Il-kuntratti pubbliċi ma għandhomx 
jingħataw lill-atturi ekonomiċi li jkunu 
pparteċipaw f’organizzazzjoni kriminali 
jew li jkunu nstabu ħatja ta’ korruzzjoni, 
frodi għad-detriment tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-flus. In-
nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
għandu jiġi sanzjonat ukoll b’esklużjoni 
mandatorja fil-livell tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-awtoritajiet kontraenti għandha 
tingħatalhom il-possibbiltà li jeskludu 
kandidati jew offerenti minħabba ksur ta’ 
obbligi soċjali jew ambjentali, inklużi 
regoli dwar l-aċċessibbiltà għal persuni 
b’diżabilità, reġoli dwar is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol jew forom 
oħra ta’ kondotta professjonali skorretta 
serjament, bħal ksur ta’ regoli tal-
kompetizzjoni jew ta’ drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali.

Or. en

Emenda 103
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Premessa 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kuntratti pubbliċi ma għandhomx 
jingħataw lill-atturi ekonomiċi li jkunu 
pparteċipaw f’organizzazzjoni kriminali 
jew li jkunu nstabu ħatja ta’ korruzzjoni, 
frodi għad-detriment tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-flus. In-
nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
għandu jiġi sanzjonat ukoll b’esklużjoni 
mandatorja fil-livell tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-awtoritajiet kontraenti għandha 
tingħatalhom il-possibbiltà li jeskludu 
kandidati jew offerenti minħabba ksur ta’ 
obbligi soċjali jew ambjentali, inklużi 
regoli dwar l-aċċessibbiltà għal persuni 
b’diżabilità jew forom oħra ta’ kondotta 
professjonali skorretta serjament, bħal ksur 
ta’ regoli tal-kompetizzjoni jew ta’ drittijiet 
ta’ proprjetà intellettwali.

(34) Il-kuntratti pubbliċi ma għandhomx 
jingħataw lill-atturi ekonomiċi li jkunu 
pparteċipaw f’organizzazzjoni kriminali 
jew li jkunu nstabu ħatja ta’ korruzzjoni, 
frodi għad-detriment tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-flus. In-
nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
għandu jiġi sanzjonat ukoll b’esklużjoni 
mandatorja fil-livell tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-awtoritajiet kontraenti għandha 
tingħatalhom il-possibbiltà li jeskludu 
kandidati jew offerenti minħabba ksur ta’ 
obbligi soċjali, tax-xogħol jew ambjentali, 
inklużi regoli dwar il-kundizzjonijiet tax-
xogħol, ftehimiet kollettivi u l-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabilità jew 
forom oħra ta’ kondotta professjonali 
skorretta serjament, bħal ksur ta’ regoli tal-
kompetizzjoni jew ta’ drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali.

Or. en

Emenda 104
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
ikunu jistgħu jirrikjedu li jiġu 
implimentati miżuri ta’ titjib tal-
protezzjoni soċjali matul it-twettiq ta’ 
kuntratt pubbliku. Għandha tkun tista’ 
tintalab deskrizzjoni tal-miżuri li jittieħdu 
mill-operatur ekonomiku sabiex jiżgura 
livell għoli ta’ protezzjoni soċjali, f’forma 
ta’ rappurtaġġ jew ta’ sħubija volontarja 
ma’ tikketta soċjali.

Or. fr
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Emenda 105
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) lI-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali. 
Dawn il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti huma vvalutati f’kundizzjonijiet 
ta’ kompetizzjoni effettiva, anke meta l-
awtoritajiet kontraenti jirrikjedu xogħlijiet, 
provvisti u servizzi ta’ kwalità għolja li 
huma l-iktar adattati għall-bżonnijiet 
tagħhom, pereżempju meta l-kriterji tal-
għoti magħżula jinkludu fatturi marbuta 
mal-proċess ta’ produzzjoni. Bħala riżultat, 
l-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
jistgħu jadottaw bħala kriterji tal-għoti jew 
‘l-iktar offerta ekonomikament 
vantaġġuża’ jew ‘l-irħas waħda’, 
b’kunsiderazzjoni li fil-każ tal-aħħar, huma 
liberi li jistabbilixxu standards ta’ kwalità 
adegwati billi jużaw speċifikazzjonijiet 
tekniċi jew kundizzjonijiet għat-twettiq tal-
kuntratt.

(37) Il-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni, trattament ugwali u 
ta’ applikazzjoni xierqa tal-istandards 
soċjali. Dawn il-kriterji għandhom 
jiggarantixxu li l-offerti huma vvalutati 
f’kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni 
effettiva, anke meta l-awtoritajiet 
kontraenti jirrikjedu xogħlijiet, provvisti u 
servizzi ta’ kwalità għolja li huma l-iktar 
adattati għall-bżonnijiet tagħhom, 
pereżempju meta l-kriterji tal-għoti 
magħżula jinkludu fatturi marbuta mal-
proċess ta’ produzzjoni. Bħala riżultat, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
jistgħu jadottaw bħala kriterji tal-għoti jew 
‘l-iktar offerta ekonomikament 
vantaġġuża’ jew ‘l-irħas waħda’, flimkien 
mal-kriterju tal-anqas tar-rispett tal-
istandards soċjali, nazzjonali, Ewropej u 
internazzjonali, b’kunsiderazzjoni li fil-
każ tal-aħħar, huma liberi li jistabbilixxu 
standards ta’ kwalità adegwati billi jużaw 
speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt.

Or. fr

Emenda 106
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) lI-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 

(37) lI-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ kompetizzjoni, 
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nondiskriminazzjoni u trattament ugwali. 
Dawn il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti huma vvalutati f’kundizzjonijiet 
ta’ kompetizzjoni effettiva, anke meta l-
awtoritajiet kontraenti jirrikjedu xogħlijiet, 
provvisti u servizzi ta’ kwalità għolja li 
huma l-iktar adattati għall-bżonnijiet 
tagħhom, pereżempju meta l-kriterji tal-
għoti magħżula jinkludu fatturi marbuta 
mal-proċess ta’ produzzjoni. Bħala riżultat, 
l-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
jistgħu jadottaw bħala kriterji tal-għoti jew 
‘l-iktar offerta ekonomikament 
vantaġġuża’ jew ‘l-irħas waħda’, 
b’kunsiderazzjoni li fil-każ tal-aħħar, huma 
liberi li jistabbilixxu standards ta’ kwalità 
adegwati billi jużaw speċifikazzjonijiet 
tekniċi jew kundizzjonijiet għat-twettiq tal-
kuntratt..

trasparenza, nondiskriminazzjoni, 
kosteffettività u trattament ugwali. Dawn 
il-kriterji għandhom jiggarantixxu li l-
offerti huma vvalutati f’kundizzjonijiet ta’ 
kompetizzjoni effettiva, anke meta l-
awtoritajiet kontraenti jirrikjedu 
xogħolijiet, provvisti u servizzi ta’ kwalità 
għolja li huma l-iktar adattati għall-
bżonnijiet tagħhom, pereżempju meta l-
kriterji tal-għoti magħżula jinkludu fatturi 
marbuta mal-proċess ta’ produzzjoni. 
Bħala riżultat, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom ikunu jistgħu jadottaw bħala 
kriterji tal-għoti jew ‘l-iktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża’ jew ‘l-irħas 
waħda’, b’kunsiderazzjoni li fil-każ tal-
aħħar, huma liberi li jistabbilixxu standards 
ta’ kwalità adegwati billi jużaw 
speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 107
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Meta l-awtoritajiet kontraenti jagħżlu 
li jagħtu kuntratt lill-offerta l-aktar 
ekonomikament vantaġġjuża, dawn 
għandhom jiddeterminaw il-kriterji ta’ 
għoti fuq il-bażi li bihom se jivvalutaw l-
offerti sabiex jiġi identifikat liema waħda 
toffri l-aħjar valur għall-flus. L-għażla ta’ 
dawn il-kriterji tiddependi fuq is-suġġett 
tal-kuntratt billi dawn għandhom 
jippermettu l-evalwazzjoni tal-livell ta’ 
prestazzjoni proposta minn kull offerta fid-
dawl tas-suġġett tal-kuntratt, kif definit fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, u l-valur għall-
flus ta’ kull offerta li għandha titkejjel. 
Barra minn hekk, il-kriterji tal-għoti 
magħżula ma għandhomx jikkonferixxu 
liberta’ tal-għażla mhix ristretta fuq l-
awtorità kontraenti u għandhom jiżguraw 
il-possibbiltà ta’ kompetizzjoni effettiva u 

(38) Meta l-awtoritajiet kontraenti jagħżlu 
li jagħtu kuntratt lill-offerta l-aktar 
ekonomikament vantaġġjuża, dawn 
għandhom jiddeterminaw il-kriterji ta’ 
għoti fuq il-bażi li bihom se jivvalutaw l-
offerti sabiex jiġi identifikat liema waħda 
toffri l-aħjar valur għall-flus, sostenibbiltà 
ekonomika u soċjali. L-għażla ta’ dawn il-
kriterji tiddependi fuq is-suġġett tal-
kuntratt billi dawn għandhom jippermettu 
l-evalwazzjoni tal-livell ta’ prestazzjoni 
proposta minn kull offerta fid-dawl tas-
suġġett tal-kuntratt, kif definit fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, u l-valur għall-
flus ta’ kull offerta li għandha titkejjel. 
Barra minn hekk, il-kriterji tal-għoti 
magħżula ma għandhomx jikkonferixxu 
liberta’ tal-għażla mhix ristretta fuq l-
awtorità kontraenti u għandhom jiżguraw 
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jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effikaċi.

il-possibbiltà ta’ kompetizzjoni effettiva u 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effikaċi.

Or. en

Emenda 108
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Dawn il-miżuri speċifiċi għas-settur 
għandhom jiġu kkumplimentati minn 
adattament tad-Direttivi dwar l-akkwisti 
pubbliċi li għandhom jagħtu s-setgħa lill-
awtoritajiet kontraenti sabiex isegwu l-
għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 fl-
istrateġiji tax-xiri tagħhom. Għaldaqstant, 
għandu jiġi ċċarat li l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jagħżlu l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża u l-aktar spiża 
baxxa, permezz tal-approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja sakemm il-metodoloġija li 
se tintuża hija stabbilita b'mod oġġettiv u 
mhux diskriminatorju u hija aċċessibbli 
għall-partijiet interessati kollha. Il-kunċett 
ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja jinkludi l-
ispejjeż kollha matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 
xogħlijiet, provvisti jew servizzi, kemm l-
ispejjeż interni tagħhom (bħal spejjeż 
relatati mal-iżvilupp, il-produzzjoni, l-użu, 
il-manutenzjoni u r-rimi ma’ tmiem iċ-
ċiklu) kif ukoll l-ispejjeż esterni tagħhom, 
sakemm dawn jistgħu jiġu mmonitorjati u 
stmati fi flus. Għandhom jiġu żviluppati 
metodoloġiji komuni fil-livell tal-Unjoni 
għall-kalkolu tal-ispejjeż matul iċ-ċiklu tal-
ħajja għall-kategoriji speċifiċi ta’ provvisti 
jew servizzi; kull meta tiġi żviluppata din 
il-metodoloġija, l-użu tagħha għandu jsir 
obbligatorju.

(40) Dawn il-miżuri speċifiċi għas-settur 
għandhom jiġu kkumplimentati minn 
adattament tad-Direttivi dwar l-akkwisti 
pubbliċi li għandhom jagħtu s-setgħa lill-
awtoritajiet kontraenti sabiex isegwu l-
għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 fl-
istrateġiji tax-xiri tagħhom. Għaldaqstant, 
għandu jiġi ċċarat li l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jagħżlu l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża u l-aktar spiża 
baxxa, permezz tal-approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja sakemm il-metodoloġija li 
se tintuża hija stabbilita b'mod oġġettiv u 
mhux diskriminatorju u hija aċċessibbli 
għall-partijiet interessati kollha. Il-kunċett 
ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja jinkludi ċ-
ċiklu tal-ħajja ta’ xogħolijiet, provvisti jew 
servizzi, kemm l-ispejjeż interni tagħhom 
(bħal spejjeż relatati mal-użu, il-
manutenzjoni u r-rimi ma’ tmiem iċ-ċiklu) 
kif ukoll l-ispejjeż esterni tagħhom, 
sakemm dawn jistgħu jiġu mmonitorjati u 
stmati fi flus. Il-kunċett taċ-ċiklu tal-ħajja 
m'għandux jippermetti li l-awtoritajiet 
kontraenti jieħdu t-trasport in 
kunsiderazzjoni, peress li dan jista' 
jqajjem ostakli għall-kummerċ fl-Unjoni, 
u jiddiskrimina kontra fornituri li 
mhumiex lokali. Għandhom jiġu żviluppati 
metodoloġiji komuni fil-livell tal-Unjoni 
għall-kalkolu tal-ispejjeż matul iċ-ċiklu tal-
ħajja għall-kategoriji speċifiċi ta’ provvisti 
jew servizzi; adottati f’konsultazzjoni 
mill-qrib mal-partijiet interessati kollha; 
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kull meta tiġi żviluppata din il-
metodoloġija, l-użu tagħha għandu jsir 
obbligatorju.

Or. en

Emenda 109
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Barra minn hekk, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jirreferu għal proċess ta’ 
produzzjoni speċifiku, mod speċifiku ta’ 
provvista ta’ servizzi, jew proċess 
speċifiku għal kull stadju ieħor matul iċ-
ċiklu tal-ħajja ta’ prodott jew servizz, 
sakemm dawn ikunu marbuta mas-
suġġett tal-kuntratt ta’ appalt. Sabiex il-
kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu integrati 
aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-xerrejja 
jistgħu jkunu jistgħu wkoll jinkludu, fil-
kriterju tal-għoti tal-iktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża, karatteristiċi 
relatati mal-kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-
persuni li jipparteċipaw direttament fil-
proċess ta’ produzzjoni jew il-
provvediment inkwistjoni. Dawk il-
karatteristiċi jistgħu jikkonċernaw biss il-
protezzjoni tas-saħħa tal-persunal involut 
fil-proċess tal-produzzjoni jew l-iffaċilitar 
tal-integrazzjooni soċjali ta’ persuni 
żvantaġġati jew membri ta’ grupi 
vulnerabbbli fost il-persuni assenjati biex 
iwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabbiltajiet. Kull kriterju 
tal-għoti li jinkludi dawk il-karatteristiċi 
għandu ,fi kwalunkwe każ, jibqa’ limitat 
għal dawk il-karatteristiċi li għandhom 
konsegwenzi immedjati fuq il-membri tal-
persunal fl-ambjent tax-xogħol tagħhom. 
Huma għandhom ikunu applikati skont id-
Direttiva 97/71/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 
dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ 

(41) Sabiex il-kunsiderazzjonijiet soċjali 
jkunu integrati aħjar fl-akkwist pubbliku, 
ix-xerrejja jistgħu jkunu jistgħu wkoll 
jinkludu, fil-kriterju tal-għoti tal-iktar 
offerta ekonomikament vantaġġuża, 
karatteristiċi relatati mal-kundizzjonijiet ta’ 
impjieg tal-persuni li jipparteċipaw 
direttament fil-proċess ta’ produzzjoni jew 
il-provvediment inkwistjoni. Dawk il-
karatteristiċi jistgħu jikkonċernaw biss il-
protezzjoni tas-saħħa tal-persunal involut 
fil-proċess tal-produzzjoni jew l-iffaċilitar 
tal-integrazzjooni soċjali ta’ persuni 
żvantaġġati jew membri ta’ grupi 
vulnerabbbli fost il-persuni assenjati biex 
iwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabbiltajiet. Kull kriterju 
tal-għoti li jinkludi dawk il-karatteristiċi 
għandu ,fi kwalunkwe każ, jibqa’ limitat 
għal dawk il-karatteristiċi li għandhom 
konsegwenzi immedjati fuq il-membri tal-
persunal fl-ambjent tax-xogħol tagħhom. 
Huma għandhom ikunu applikati skont id-
Direttiva 97/71/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 
dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ 
prestazzjoni ta’ servizzi [provvediment ta’ 
servizzi]  u b’mod li ma jiddiskriminax 
direttament jew indirettament kontra atturi 
ekonomiċi minn Stati Membri oħra jew 
minn pajjiżi terzi firmatarji tal-Ftehim jew 
Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles li tagħhom 
l-Unjoni hija firmatarja. Għall-kuntratti ta’ 
servizz u għall-kuntratti li jinvolvu d-disinn 
ta’ xogħolijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jitħallew jużaw bħala kriterju 
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prestazzjoni ta’ servizzi [provvediment ta’ 
servizzi]  u b’mod li ma jiddiskriminax 
direttament jew indirettament kontra atturi 
ekonomiċi minn Stati Membri oħra jew 
minn pajjiżi terzi firmatarji tal-Ftehim jew 
Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles li tagħhom 
l-Unjoni hija firmatarja. Għall-kuntratti ta’ 
servizz u għall-kuntratti li jinvolvu d-disinn 
ta’ xogħlijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jitħallew jużaw bħala kriterju 
għall-għoti, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki 
u l-esperjenza tal-persunal assenjat li 
jwettaq il-kuntratt inkwistjoni, minħabba li 
dan jista’ jaffettwa l-kwalità tat-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat, il-
valur ekonomiku tal-offerta.

għall-għoti, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki 
u l-esperjenza tal-persunal assenjat li 
jwettaq il-kuntratt inkwistjoni, minħabba li 
dan jista’ jaffettwa l-kwalità tat-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat, il-
valur ekonomiku tal-offerta.

Or. en

Emenda 110
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Is-suq Ewropew tal-akkwist 
pubbliku huwa aktar miftuħ mis-swieq 
tal-imsieħba internazzjonali tal-UE u 
għalhekk, bħala riżultat, il-kumpaniji 
Ewropej ma jistgħux jikkompetu ma' 
kumpanniji ta' pajjiżi terzi fuq livell ekwu 
u għadu jkollhom diffikultajiet biex jiksbu 
aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi; ir-
reċiproċità għandha tiġi żgurata sabiex 
jinfetħu s-swieq u jiġu żgurat aċċess għal 
kuntratti ta' akkwist pubbliku, kemm fl-
Ewropa u bnadi oħra, skont ftehimiet bejn 
l-UE u pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 111
Ole Christensen

Proposta għal direttiva
Premessa 43
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-kundizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt u jkunu indikati fl-avviż dwar 
il-kuntratt, l-avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel li jintuża bħala mezz ta’ sejħa għal 
kompetizzjoni jew id-dokumenti ta’ 
akkwist.   Dawn jistgħu, b’mod partikolari, 
ikunu maħsuba biex jiffavorixxu t-taħriġ 
vokazzjonali fuq il-post, l-impjieg ta’ nies 
li qed iġarrbu diffikultà biex jintegraw 
ruħhom, il-ġlieda kontra l-qagħad jew il-
protezzjoni tal-ambjent jew il-benessri tal-
annimali. Pereżempju, fost affarijiet oħra, 
jistgħu jissemmew ir-rekwiżiti —
applikabbli matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
— biex jiġu ingaġġati persuni li ilhom 
ifittxu impjieg jew biex jiġu implimentati 
miżuri ta’ taħriġ għall-persuni qiegħda jew 
għaż-żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-
sustanza mal-Konvenzjonijiet fundamentali 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), anki meta dawn il-
Konenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġjati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.            

(43) Il-kundizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt u jkunu indikati fl-avviż dwar 
il-kuntratt, l-avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel li jintuża bħala mezz ta’ sejħa għal 
kompetizzjoni jew id-dokumenti ta’ 
akkwist. Dawn jistgħu, b’mod partikolari, 
ikunu maħsuba biex jiffavorixxu t-taħriġ 
vokazzjonali fuq il-post, l-impjieg ta’ nies 
li qed iġarrbu diffikultà biex jintegraw 
ruħhom, il-ġlieda kontra l-qagħad jew il-
protezzjoni tal-ambjent jew il-benessri tal-
annimali. Pereżempju, fost affarijiet oħra, 
jistgħu jissemmew ir-rekwiżiti —
applikabbli matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
— biex jiġu impjegati persuni li ilhom 
ifittxu impjieg jew biex jiġu implimentati 
miżuri ta’ taħriġ għall-persuni qiegħda jew 
għaż-żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-
sustanza mal-Konvenzjonijiet fundamentali 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), anki meta dawn il-
Konvenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
impjegati aktar persuni żvantaġġjati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Il-kundizzjonijiet għall-
eżekuzzjoni ta’ kuntratt jistgħu jiġu 
stabbiliti skont il-gwida tal-Kummissjoni 
ta’ Ottubru 2010: "Xiri soċjali - Gwida 
sabiex jitqiesu l-kunsiderazzjonijiet soċjali 
fl-akkwisti pubbliċi"1.
______________
1 SEC(2010)1258 finali.

Or. da
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Emenda 112
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-kundizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt u jkunu indikati fl-avviż dwar 
il-kuntratt, l-avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel li jintuża bħala mezz ta’ sejħa għal 
kompetizzjoni jew id-dokumenti ta’ 
akkwist. Dawn jistgħu, b’mod partikolari, 
ikunu maħsuba biex jiffavorixxu t-taħriġ 
vokazzjonali fuq il-post, l-impjieg ta’ nies 
li qed iġarrbu diffikultà biex jintegraw 
ruħhom, il-ġlieda kontra l-qagħad jew il-
protezzjoni tal-ambjent jew il-benessri tal-
annimali. Pereżempju, fost affarijiet oħra, 
jistgħu jissemmew ir-rekwiżiti —
applikabbli matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
— biex jiġu ingaġġati persuni li ilhom 
ifittxu impjieg jew biex jiġu implimentati 
miżuri ta’ taħriġ għall-persuni qiegħda jew 
għaż-żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-
sustanza mal-Konvenzjonijiet fundamentali 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), anki meta dawn il-
Konenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġjati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

(43) Il-kundizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt u jkunu indikati fl-avviż dwar 
il-kuntratt, l-avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel li jintuża bħala mezz ta’ sejħa għal 
kompetizzjoni jew id-dokumenti ta’ 
akkwist. Dawn jistgħu, b’mod partikolari, 
ikunu maħsuba biex jiffavorixxu t-taħriġ 
vokazzjonali fuq il-post, l-impjieg ta’ nies 
li qed iġarrbu diffikultà biex jintegraw 
ruħhom, il-ġlieda kontra l-qagħad jew il-
protezzjoni tal-ambjent jew il-benessri tal-
annimali. Pereżempju, fost affarijiet oħra, 
jistgħu jissemmew ir-rekwiżiti —
applikabbli matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
— biex jiġu ingaġġati persuni li ilhom 
ifittxu impjieg, persuni żgħażagħ bla 
xogħol, persuni b'diżabilità, nisa jew biex 
jiġu implimentati miżuri ta’ taħriġ għall-
persuni qiegħda jew għaż-żgħażagħ, biex 
jikkonformaw fis-sustanza mal-
Konvenzjonijiet fundamentali tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), anki meta dawn il-
Konenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 113
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 43
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-kundizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt u jkunu indikati fl-avviż dwar 
il-kuntratt, l-avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel li jintuża bħala mezz ta’ sejħa għal 
kompetizzjoni jew id-dokumenti ta’ 
akkwist. Dawn jistgħu, b’mod partikolari, 
ikunu maħsuba biex jiffavorixxu t-taħriġ 
vokazzjonali fuq il-post, l-impjieg ta’ nies 
li qed iġarrbu diffikultà biex jintegraw 
ruħhom, il-ġlieda kontra l-qagħad jew il-
protezzjoni tal-ambjent jew il-benessri tal-
annimali. Pereżempju, fost affarijiet oħra, 
jistgħu jissemmew ir-rekwiżiti —
applikabbli matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
— biex jiġu ingaġġati persuni li ilhom 
ifittxu impjieg jew biex jiġu implimentati 
miżuri ta’ taħriġ għall-persuni qiegħda jew 
għaż-żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-
sustanza mal-Konvenzjonijiet fundamentali 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), anki meta dawn il-
Konenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġjati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

(43) Il-kundizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt u jkunu indikati fl-avviż dwar 
il-kuntratt, l-avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel li jintuża bħala mezz ta’ sejħa għal 
kompetizzjoni jew id-dokumenti ta’ 
akkwist. Dawn jistgħu, b’mod partikolari, 
ikunu maħsuba biex jiffavorixxu t-taħriġ 
vokazzjonali fuq il-post, l-impjieg ta’ nies 
li qed iġarrbu diffikultà biex jintegraw 
ruħhom, il-ġlieda kontra l-qagħad jew il-
protezzjoni tal-ambjent jew il-benessri tal-
annimali. Pereżempju, fost affarijiet oħra, 
jistgħu jissemmew ir-rekwiżiti —
applikabbli matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
— biex jiġu ingaġġati persuni li ilhom 
ifittxu impjieg jew biex jiġu implimentati 
miżuri ta’ taħriġ għall-persuni qiegħda jew 
għaż-żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-
sustanza mal-Konvenzjonijiet fundamentali 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), filwaqt li jiġi rispettat il-
prinċipju tas-sussidjarjetà, anki meta 
dawn il-Konenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 114
Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-kundizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-suġġett 

(43) Il-kundizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta direttament
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tal-kuntratt u jkunu indikati fl-avviż dwar 
il-kuntratt, l-avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel li jintuża bħala mezz ta’ sejħa għal 
kompetizzjoni jew id-dokumenti ta’ 
akkwist. Dawn jistgħu, b’mod partikolari, 
ikunu maħsuba biex jiffavorixxu t-taħriġ 
vokazzjonali fuq il-post, l-impjieg ta’ nies 
li qed iġarrbu diffikultà biex jintegraw 
ruħhom, il-ġlieda kontra l-qagħad jew il-
protezzjoni tal-ambjent jew il-benessri tal-
annimali. Pereżempju, fost affarijiet oħra, 
jistgħu jissemmew ir-rekwiżiti —
applikabbli matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
— biex jiġu ingaġġati persuni li ilhom 
ifittxu impjieg jew biex jiġu implimentati 
miżuri ta’ taħriġ għall-persuni qiegħda jew 
għaż-żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-
sustanza mal-Konvenzjonijiet fundamentali 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), anki meta dawn il-
Konenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġjati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

mas-suġġett tal-kuntratt u jkunu indikati fl-
avviż dwar il-kuntratt, l-avviż ta’ 
informazzjoni minn qabel li jintuża bħala 
mezz ta’ sejħa għal kompetizzjoni jew id-
dokumenti ta’ akkwist. Dawn jistgħu, 
b’mod partikolari, ikunu maħsuba biex 
jiffavorixxu t-taħriġ vokazzjonali fuq il-
post, l-impjieg ta’ nies li qed iġarrbu 
diffikultà biex jintegraw ruħhom, il-ġlieda 
kontra l-qagħad jew il-protezzjoni tal-
ambjent jew il-benessri tal-annimali. 
Pereżempju, fost affarijiet oħra, jistgħu 
jissemmew ir-rekwiżiti — applikabbli 
matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt — biex 
jiġu ingaġġati persuni li ilhom ifittxu 
impjieg jew biex jiġu implimentati miżuri 
ta’ taħriġ għall-persuni qiegħda jew għaż-
żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-sustanza 
mal-Konvenzjonijiet fundamentali tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), anki meta dawn il-
Konenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 115
Ole Christensen

Proposta għal direttiva  
Premessa 44 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Id-dispożizzjonijiet tad-direttiva 
għandhom jirrispettaw id-diversi mudelli 
tas-suq tax-xogħol, inklużi l-mudelli tas-
suq tax-xogħol fejn ikunu fis-seħħ 
ftehimiet kollettivi.

Or. da



PE491.021v01-00 30/137 AM\903863MT.doc

MT

Emenda 116
Ole Christensen

Proposta għal direttiva   
Premessa 44b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda

(44b) L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jużaw klawżoli kuntrattwali li 
jipprovdu dispożizzjonijiet dwar l-
osservanza ta’ ftehimiet kollettivi, sakemm 
dan ikun imsemmi fl-avviż tal-kuntratt 
tal-awtorità kontraenti jew fil-
kundizzjonijiet tal-kuntratt, biex il-
prinċipju tat-trasparenza jiġi osservat.

Or. da

Emenda 117
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F’konformità mal-prinċipji ta’ 
trattament ugwali u ta’ trasparenza, l-
offerent magħżul ma għandux jiġi sostitwit 
minn attur ekonomiku ieħor mingħajr ma 
jerġa’ jinfetaħ mill-ġdid il-kuntratt għall-
kompetizzjoni. Madankollu, l-offerent li 
jwettaq il-kuntratt jista’ jgħaddi minn ċerti 
bidliet strutturali matul it-twettiq tal-
kuntratt, bħar-riorganizzazzjonijiet 
purament interni, amalgamazzjonijiet u 
akkwisti jew insolvenza. Tali bidliet 
strutturali ma għandhomx awtomatikament 
jirrikjedu proċeduri ta’ akkwist ġodda 
għall-kuntratti pubbliċi kollha mwettqa 
minn dik l-impriża.

(47) F’konformità mal-prinċipji ta’ 
trattament ugwali, ta’ oġġettività u ta’ 
trasparenza, l-offerent magħżul ma 
għandux jiġi sostitwit minn attur 
ekonomiku ieħor mingħajr ma jerġa’ 
jinfetaħ mill-ġdid il-kuntratt għall-
kompetizzjoni. Madankollu, l-offerent li 
jwettaq il-kuntratt jista’ jgħaddi minn ċerti 
bidliet strutturali matul it-twettiq tal-
kuntratt, bħar-riorganizzazzjonijiet 
purament interni, amalgamazzjonijiet u 
akkwisti jew insolvenza. Tali bidliet 
strutturali ma għandhomx awtomatikament 
jirrikjedu proċeduri ta’ akkwist ġodda 
għall-kuntratti pubbliċi kollha mwettqa 
minn dik l-impriża.

Or. en

Emenda 118
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel
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Proposta għal direttiva
Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jirrispettaw id-dewmien tal-ħlas kif 
stabbilit fid-Direttiva 2011/7/UE.

Or. en

Emenda 119
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Mhux l-awtoritajiet kontraenti kollha 
jaf għandhom l-għarfien espert intern biex 
jittrattaw kuntratti ekonomikament jew 
teknikament kumplessi. F’dan l-isfond, l-
appoġġ professjonali xieraq ikun 
suppliment effettiv għall-attivitajiet ta’ 
monitoraġġ u kontroll. Min-naħa waħda, 
dan l-għan jista’ jinkiseb permezz ta’ 
għodod ta’ kondiviżjoni ta’ għarfien (ċentri 
ta’ għarfien) li joffru assistenza teknika lill-
awtoritajiet kontraenti; min-naħa l-oħra, in-
negozji, b’mod speċjali l-SMEs, għandhom 
jibbenefikaw minn assistenza 
amministrattiva, b’mod partikolari meta 
jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist fuq 
bażi transkonfinali.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Emenda 120
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-awtoritajiet 
pubbliċi fil-livelli kollha li jiddeċiedu jekk, 
kif, u sa liema punt jixtiequ jwettqu l-
funzjonijiet pubbliċi huma stess. L-
awtoritajiet pubbliċi jistgħu jiżvolġu 
kompiti ta' interess pubbliku bl-użu tar-
riżorsi tagħhom stess, mingħajr ma jkunu 
obbligati li jirrikorru għal operaturi 
ekonomiċi esterni. Dawn jistgħu jagħmlu 
dan f'kooperazzjoni ma' awtoritajiet 
pubbliċi oħra.

Or. en

Emenda 121
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fis-sens ta’ din id-Direttiva l-akkwist huwa 
x-xiri jew forom oħra ta’ akkwist ta’
xogħlijiet, provvisti jew servizzi minn 
awtorità kontraenti waħda jew aktar 
mingħand atturi ekonomiċi magħżula minn 
dawk l-awtoritajiet kontraenti, sew jekk ix-
xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi huma 
maħsuba għal skop pubbliku u sew jekk 
le.

Fis-sens ta’ din id-Direttiva l-akkwist huwa 
x-xiri ta’ xogħolijiet, provvisti jew servizzi 
permezz ta’ kuntratti pubbliċi minn 
awtorità kontraenti waħda jew aktar 
mingħand atturi ekonomiċi magħżula minn 
dawk l-awtoritajiet kontraenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tal-Akkwisti tapplika biss għal "akkwisti" inklużi l-attivitajiet ta' kiri. Skont id-
deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja xogħlijiet, provvisti jew servizzi li mhumiex intiżi għal skop 
pubbliku u mhumiex għall-benefiċċju dirett tal-awtorità kontraenti mhumiex suġġett għal-liġi 
tal-akkwisti (C-451/08).

Emenda 122
Emilie Turunen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Firxa sħiħa ta’ xogħlijiet, provvisti u/jew 
servizzi, anki jekk mixtrija permezz ta’ 
kuntratti differenti, tikkostitwixxi akkwist 
wieħed skont it-tifsira ta’ din id-Direttiva, 
jekk il-kuntratti jkunu parti minn proġett 
wieħed.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-kunċett huwa ġenerali u vag wisq..

Emenda 123
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-awtoritajiet 
pubbliċi fil-livelli kollha li jiddeċiedu jekk, 
kif, u sa liema punt jixtiequ jwettqu l-
funzjonijiet pubbliċi huma stess. L-
awtoritajiet pubbliċi jistgħu jiżvolġu 
kompiti ta' interess pubbliku bl-użu tar-
riżorsi tagħhom stess, mingħajr ma jkunu 
obbligati li jirrikorru għal operaturi 
ekonomiċi esterni. Dawn jistgħu jagħmlu 
dan f'kooperazzjoni ma' awtoritajiet 
pubbliċi oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi ċċarat li jibqa' f'idejn l-Istati Membri biex jiddeċiedu jekk u safejn 
huma jixtiequ jwettqu l-funzjonijiet pubbliċi huma stess u kif iridu jagħmlu dan. Din il-libertà 
hija inkorporata fit-Trattat ta' Lisbona fl-Artikolu 4 (2) tat-TUE li jirrikonoxxi d-dritt għal 
gvern awtonomu reġjonali u lokali. Il-protokoll 26 dwar l-SGI u l-Artikolu 14 tat-TFUE 
isaħħu r-responsabbiltajiet nazzjonali u lokali fil-provvista, l-ikkummisjonar u l-
organizzazzjoni ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali.
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Emenda 124
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kuntratti għal servizzi soċjali u 
oħrajn speċifiċi elenkati fl-Anness XVI 
huma esklussivament regolati mill-
Artikoli 74-76 f'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 125
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) "is-sistema ta' vawċer ta' servizz" 
hija sistema fejn awtorità kontraenti 
tagħti vawċer ta' servizz lil klijent li jista' 
mbagħad jakkwista servizz minn fornitur 
tas-servizz li hu inkluż mill-awtorità 
kontraenti fis-sistema ta' vawċer ta' 
servizz. L-awtorità kontraenti tħallas is-
somma li tikkorrispondi għall-valur tal-
vawċer ta' servizz lill-fornitur tas-servizz;

Or. en

Emenda 126
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) ‘ċiklu tal-ħajja’ tfisser l-istadji 
konsekuttivi u/jew marbutin bejniethom 
kollha, inklużi l-produzzjoni, it-trasport, l-
użu u l-manutenzjoni matul l-eżistenza ta’ 
prodott jew xogħlijiet jew il-forniment ta’ 
servizz, minn xiri ta’ materja prima jew il-
ġenerazzjoni ta’ riżorsi sar-rimi, l-
approvazzjoni u l-finalizzazzjoni;

(22) ‘ċiklu tal-ħajja’ tfisser l-istadji 
konsekuttivi u/jew marbutin bejniethom 
kollha, inklużi l-produzzjoni u l-post tal-
produzzjoni, it-trasport, l-użu u l-
manutenzjoni matul l-eżistenza ta’ prodott 
jew xogħolijiet jew il-forniment ta’ servizz, 
minn xiri ta’ materja prima jew il-
ġenerazzjoni ta’ riżorsi sar-rimi, l-
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approvazzjoni u l-finalizzazzjoni;

Or. en

Emenda 127
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) ‘ċiklu tal-ħajja’ tfisser l-istadji 
konsekuttivi u/jew marbutin bejniethom 
kollha, inklużi l-produzzjoni, it-trasport, l-
użu u l-manutenzjoni matul l-eżistenza ta’ 
prodott jew xogħlijiet jew il-forniment ta’ 
servizz, minn xiri ta’ materja prima jew il-
ġenerazzjoni ta’ riżorsi sar-rimi, l-
approvazzjoni u l-finalizzazzjoni;

(22) ‘ċiklu tal-ħajja’ tfisser l-istadji 
konsekuttivi u/jew marbutin bejniethom 
kollha, inklużi l-produzzjoni, it-trasport, l-
installazzjoni, l-użu u l-manutenzjoni 
matul l-eżistenza ta’ prodott jew xogħolijiet
jew il-forniment ta’ servizz, minn xiri ta’ 
materja prima jew il-ġenerazzjoni ta’ 
riżorsi sar-rimi, l-approvazzjoni u l-
finalizzazzjoni;

Or. en

Emenda 128
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-servizzi ta’ arbitraġġ u 
konċiljazzjoni;

(c) is-servizzi ta’ arbitraġġ u 
konċiljazzjoni, inklużi s-servizzi ta’ 
aġġudikazzjoni ta’ tilwim;

Or. en

Emenda 129
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) is-servizzi finanzjarji marbuta mal-
ħruġ, il-bejgħ, ix-xiri jew it-trasferiment ta’ 
Titoli jew strumenti finanzjarji oħra skont 
it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, is-
servizzi tal-bank ċentrali u l-operazzjonijiet 

(d) is-servizzi finanzjarji marbuta mal-
ħruġ, il-bejgħ, ix-xiri jew it-trasferiment ta’ 
Titoli jew strumenti finanzjarji oħra skont 
it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jew 
transazzjonijiet minn awtoritajiet 
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imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta' 
Stabbiltà Finanzjarja;

kontraenti biex jinġabru flus jew kapital,
is-servizzi tal-bank ċentrali u l-
operazzjonijiet imwettqa mal-Faċilità 
Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja;

Or. en

Emenda 130
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kuntratti ta’ impjieg; (e) kuntratti ta’ impjieg jew ftehim kollettiv 
li jikkontribwixxi għat-titjib tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg;

Or. en

Emenda 131
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Skemi speċifiċi biex iwasslu l-SGI

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għal proċeduri tal-Istati Membri li huma
ippruvati u ttestjati u li huma bbażati fuq 
l-għażla ħielsa tal-utent ta' fornituri ta’ 
servizzi (jiġifieri s-sistema ta' vawċer, il-
mudell ta' għażla ħielsa, ir-relazzjoni 
trijangolari) kif ukoll il-prinċipju li l-
fornituri li huma kapaċi jikkonformaw 
mal-kondizzjonijiet li kienu stabbiliti bil-
liġi għandhom, irrispettivament mill-
forma legali tagħhom, ikunu permessi 
jipprovdu servizzi, sakemm jitqiesu l-
prinċipji ġenerali tat-trattament ugwali, 
trasparenza u nondiskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 132
Olle Ludvigsson
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
Ir-relazzjonijiet bejn l-awtoritajiet 

pubbliċi

Kuntratt mogħti minn awtorità kontraenti 
lil persuna ġuridika ma għandux jibqa’ 
fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, fejn jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

Or. en

Emenda 133
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtorità kontraenti teżerċita kontroll 
fuq il-persuna ġuridika kkonċernata li 
huwa simili għal dak li teżerċita fuq id-
dipartimenti tagħha stess.

imħassar

Or. en

Emenda 134
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-inqas 90% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-awtorità 
kontraenti li jikkontrollawha jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn 
dik l-awtorità kontraenti;

imħassar

Or. en

Emenda 135
Marian Harkin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-inqas 90% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-awtorità 
kontraenti li jikkontrollawha jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik 
l-awtorità kontraenti;

(b) l-attivitajiet kollha ta’ dik il-persuna 
ġuridika jitwettqu għall-awtorità kontraenti 
li jikkontrollawha jew għal persuni ġuridiċi 
oħra kkontrollati minn dik l-awtorità 
kontraenti;

Or. en

Emenda 136
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-inqas 90% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-awtorità 
kontraenti li jikkontrollawha jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik 
l-awtorità kontraenti;

(b) mill-inqas 80% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-awtorità 
kontraenti li jikkontrollawha jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik 
l-awtorità kontraenti;

Or. en

Emenda 137
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

imħassar

Or. en

Emenda 138
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni imħassar
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privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

Or. en

Emenda 139
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata, 
bl-eċċezzjoni ta' forom ta' parteċipazzjoni 
privata infurzati legalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid ikun hemm distinzjoni ċara bejn kooperazzjoni ta' bejn entitajiet pubbliċi u sħubijiet
pubbliċi-privati. Madankollu, f'xi Stati Membri, il-parteċipazzjoni privata tista' tkun obbligu 
infurzat bil-liġi.

Emenda 140
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità kontraenti għandha titqies li 
teżerċita kontroll fuq persuna ġuridika li 
huwa analogu għal dak li hija teżerċita 
fuq id-dipartimenti tagħha stess skont it-
tifisira tal-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu meta din teżerċita 
influwenza determinanti kemm fuq l-
għanijiet strateġiċi kif ukoll fuq id-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Punt (a) tas-subparagrafu 1 huwa ċar biżżejjed. Din ir-ripetezzjoni mhix meħtieġa.
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Emenda 141
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità kontraenti għandha titqies li 
teżerċita kontroll fuq persuna ġuridika li 
huwa analogu għal dak li hija teżerċita 
fuq id-dipartimenti tagħha stess skont it-
tifisira tal-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu meta din teżerċita 
influwenza determinanti kemm fuq l-
għanijiet strateġiċi kif ukoll fuq id-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata.

imħassar

Or. en

Emenda 142
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità kontraenti għandha titqies li 
teżerċita kontroll fuq persuna ġuridika li 
huwa analogu għal dak li hija teżerċita 
fuq id-dipartimenti tagħha stess skont it-
tifisira tal-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu meta din teżerċita 
influwenza determinanti kemm fuq l-
għanijiet strateġiċi kif ukoll fuq id-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata.

imħassar

Or. en

Emenda 143
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll meta 
entità kkontrollata, li hija awtorità 

imħassar



AM\903863MT.doc 41/137 PE491.021v01-00

MT

kontraenti, tagħti kuntratt lill-entità li 
jkollha l-kontroll tagħha, jew lil xi 
persuna ġuridika kkontrollata mill-istess 
awtorità kontraenti, sakemm ma jkun 
hemm l-ebda parteċipazzjoni privata fil-
persuna ġuridika li jingħatalha l-kuntratt 
ta’ appalt.

Or. en

Emenda 144
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll meta 
entità kkontrollata, li hija awtorità 
kontraenti, tagħti kuntratt lill-entità li 
jkollha l-kontroll tagħha, jew lil xi 
persuna ġuridika kkontrollata mill-istess 
awtorità kontraenti, sakemm ma jkun 
hemm l-ebda parteċipazzjoni privata fil-
persuna ġuridika li jingħatalha l-kuntratt 
ta’ appalt.

imħassar

Or. en

Emenda 145
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll meta entità 
kkontrollata, li hija awtorità kontraenti, 
tagħti kuntratt lill-entità li jkollha l-
kontroll tagħha, jew lil xi persuna ġuridika 
kkontrollata mill-istess awtorità kontraenti, 
sakemm ma jkun hemm l-ebda 
parteċipazzjoni privata fil-persuna ġuridika 
li jingħatalha l-kuntratt ta’ appalt.

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll meta entità 
kkontrollata, li hija awtorità kontraenti, 
tagħti kuntratt lill-entità jew entitajiet li 
jkollha/jkollhom il-kontroll tagħha, jew lil 
xi persuna ġuridika kkontrollata mill-istess 
awtorità kontraenti, sakemm ma jkun 
hemm l-ebda parteċipazzjoni privata fil-
persuna ġuridika li jingħatalha l-kuntratt ta’ 
appalt, bl-eċċezzjoni ta' forom ta' 
parteċipazzjoni privata infurzati 
legalment.
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Or. en

Emenda 146
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll meta entità 
kkontrollata, li hija awtorità kontraenti, 
tagħti kuntratt lill-entità li jkollha l-
kontroll tagħha, jew lil xi persuna ġuridika 
kkontrollata mill-istess awtorità kontraenti, 
sakemm ma jkun hemm l-ebda 
parteċipazzjoni privata fil-persuna ġuridika 
li jingħatalha l-kuntratt ta’ appalt.

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll meta entità 
kkontrollata, li hija awtorità kontraenti, 
tagħti kuntratt lill-entità jew entitajiet li 
jkollha/jkollhom il-kontroll tagħha, jew lil 
xi persuna ġuridika kkontrollata mill-istess 
awtorità kontraenti, sakemm ma jkun 
hemm l-ebda parteċipazzjoni privata fil-
persuna ġuridika li jingħatalha l-kuntratt ta’ 
appalt.

Or. en

Emenda 147
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità kontraenti li ma teżerċitax 
kontroll fuq persuna ġuridika skont it-
tifsira tal-paragrafu 1, xorta waħda tista’ 
tagħti kuntratt ta’ appalt mingħajr ma 
tapplika din id-Direttiva lil persuna 
ġuridika li hija tikkontrolla b’mod 
konġunt ma’ awtoritajiet kontraenti oħra, 
meta jiġu sodisfatti il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

imħassar

Or. en

Emenda 148
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità kontraenti li ma teżerċitax 
kontroll fuq persuna ġuridika skont it-

imħassar
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tifsira tal-paragrafu 1, xorta waħda tista’ 
tagħti kuntratt ta’ appalt mingħajr ma 
tapplika din id-Direttiva lil persuna 
ġuridika li hija tikkontrolla b’mod 
konġunt ma’ awtoritajiet kontraenti oħra, 
meta jiġu sodisfatti il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 149
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità kontraenti li ma teżerċitax 
kontroll fuq persuna ġuridika skont it-
tifsira tal-paragrafu 1, xorta waħda tista’ 
tagħti kuntratt ta’ appalt mingħajr ma 
tapplika din id-Direttiva lil persuna 
ġuridika li hija tikkontrolla b’mod konġunt 
ma’ awtoritajiet kontraenti oħra, meta jiġu 
sodisfatti il-kundizzjonijiet li ġejjin:

Awtorità kontraenti li ma teżerċitax 
kontroll fuq persuna ġuridika skont it-
tifsira tal-paragrafu 1, xorta waħda tista’ 
tagħti kuntratt ta’ appalt mingħajr ma 
tapplika din id-Direttiva lil persuna 
ġuridika li hija tikkontrolla b’mod konġunt 
ma’ awtoritajiet kontraenti oħra, u l-
persuna legali li fuqha l-awtorità jew l-
awtoritajiet kontraenti teżerċita / 
jeżerċitaw kontroll tista’ takkwista 
prodotti u servizzi mingħand dawk is-
sidien pubbliċi mingħajr ma tapplika din 
id-Direttiva, meta jiġu sodisfatti il-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 150
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità kontraenti li ma teżerċitax 
kontroll fuq persuna ġuridika skont it-
tifsira tal-paragrafu 1, xorta waħda tista’ 
tagħti kuntratt ta’ appalt mingħajr ma 
tapplika din id-Direttiva lil persuna 
ġuridika li hija tikkontrolla b’mod konġunt 
ma’ awtoritajiet kontraenti oħra, meta jiġu 

Awtorità kontraenti li ma teżerċitax 
kontroll fuq persuna ġuridika skont it-
tifsira tal-paragrafu 1, xorta waħda tista’ 
tagħti kuntratt ta’ appalt barra mill-ambitu 
ta’ din id-Direttiva lil persuna ġuridika li 
hija tikkontrolla b’mod konġunt ma’ 
awtoritajiet kontraenti oħra, meta jiġu 
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sodisfatti il-kundizzjonijiet li ġejjin: sodisfatti il-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 151
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtoritajiet kontraenti jeżerċitaw 
kontroll fuq il-persuna ġuridika b’mod 
konġunt li huwa simili għal dak li 
jeżerċitaw fuq id-dipartimenti tagħhom 
stess 

imħassar

Or. en

Emenda 152
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtoritajiet kontraenti jeżerċitaw 
kontroll fuq il-persuna ġuridika b’mod 
konġunt li huwa simili għal dak li 
jeżerċitaw fuq id-dipartimenti tagħhom 
stess 

imħassar

Or. en

Emenda 153
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-inqas 90% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati 
mill-istess awtoritatijiet kontraenti;

imħassar
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Or. en

Emenda 154
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-inqas 90% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati
mill-istess awtoritatijiet kontraenti;

imħassar

Or. en

Emenda 155
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-inqas 90% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtoritatijiet kontraenti;

(b) mill-inqas 80% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtoritatijiet kontraenti;

Or. en

Emenda 156
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

imħassar

Or. en

Emenda 157
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

imħassar

Or. en

Emenda 158
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata, 
bl-eċċezzjoni ta' forom ta' parteċipazzjoni 
privata infurzati legalment.

Or. en

Emenda 159
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata attiva fil-persuna ġuridika 
kkontrollata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba raġunijiet storiċi jista' jkun hemm xi proprjetà privata żgħira li titħalla fil-persuna 
ġuridika kkontrollata, iżda ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni privata fil-governanza ta' 
dik l-entità jew kwalunkwe tip ieħor ta' influwenza fuq l-attivitajiet tagħha ta' kuljum.

Emenda 160
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a), l-awtoritajiet imħassar
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kontraenti għandhom jitqiesu li 
jikkontrollaw b’mod konġunt persuna 
ġuridika fejn jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-interpretazzjoni wiesgħa tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja mhix neċessarja u ma 
tagħtix kontribut biex isir test qasir u preċiż.

Emenda 161
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a), l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jitqiesu li 
jikkontrollaw b’mod konġunt persuna 
ġuridika fejn jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

imħassar

Or. en

Emenda 162
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a), l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jitqiesu li 
jikkontrollaw b’mod konġunt persuna 
ġuridika fejn jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

imħassar

Or. en

Emenda 163
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 
awtorità kontraenti parteċipanti;

imħassar

Or. en

Emenda 164
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 
awtorità kontraenti parteċipanti;

imħassar

Or. en

Emenda 165
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 
awtorità kontraenti parteċipanti;

imħassar

Or. en

Emenda 166
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 

(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 
awtorità kontraenti parteċipanti, filwaqt li 
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awtorità kontraenti parteċipanti; rappreżentant wieħed jista' jirrapreżenta 
waħda jew ħafna awtoritajiet kontraenti li 
jipparteċipaw;

Or. en

Emenda 167
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dawk l-awtoritajiet kontraenti huma 
kapaċi jeżerċitaw flimkien influwenza 
deċiżiva fuq l-għanijiet strateġiċi u d-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata;

imħassar

Or. en

Emenda 168
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dawk l-awtoritajiet kontraenti huma 
kapaċi jeżerċitaw flimkien influwenza 
deċiżiva fuq l-għanijiet strateġiċi u d-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata;

imħassar

Or. en

Emenda 169
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dawk l-awtoritajiet kontraenti huma 
kapaċi jeżerċitaw flimkien influwenza 
deċiżiva fuq l-għanijiet strateġiċi u d-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata;

imħassar
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Emenda 170
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tfittex l-ebda interess li huwa distint minn 
dak tal-awtoritajiet pubbliċi li hija 
affiljata magħhom;

imħassar

Or. en

Emenda 171
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tfittex l-ebda interess li huwa distint minn 
dak tal-awtoritajiet pubbliċi li hija 
affiljata magħhom;

imħassar

Or. en

Emenda 172
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tfittex l-ebda interess li huwa distint minn 
dak tal-awtoritajiet pubbliċi li hija 
affiljata magħhom;

imħassar

Or. en

Emenda 173
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tfittex l-ebda interess li huwa distint minn 
dak tal-awtoritajiet pubbliċi li hija 
affiljata magħhom;

imħassar

Or. en

Emenda 174
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tikseb l-ebda gwadann ieħor, minbarra r-
rimborż tal-ispejjeż attwali mill-kuntratti 
pubbliċi mal-awtoritajiet kontraenti.

imħassar

Or. en

Emenda 175
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tikseb l-ebda gwadann ieħor, minbarra r-
rimborż tal-ispejjeż attwali mill-kuntratti 
pubbliċi mal-awtoritajiet kontraenti.

imħassar

Or. en

Emenda 176
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tikseb l-ebda gwadann ieħor, minbarra r-
rimborż tal-ispejjeż attwali mill-kuntratti 

imħassar
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pubbliċi mal-awtoritajiet kontraenti.

Or. en

Emenda 177
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tikseb l-ebda gwadann ieħor, minbarra r-
rimborż tal-ispejjeż attwali mill-kuntratti 
pubbliċi mal-awtoritajiet kontraenti.

imħassar

Or. en

Emenda 178
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ftehim konkluż bejn żewġ awtoritajiet 
kontraenti jew aktar ma għandux jitqies 
bħala kuntratt ta’ appalt skont it-tifsira 
tal-Artikolu 2(6) ta’ din id-Direttiva, meta 
jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kumulattivi 
li ġejjin:

imħassar

Or. en

Emenda 179
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ftehim konkluż bejn żewġ awtoritajiet 
kontraenti jew aktar ma għandux jitqies 
bħala kuntratt ta’ appalt skont it-tifsira tal-
Artikolu 2(6) ta’ din id-Direttiva, meta jiġu 
sodisfatti l-kundizzjonijiet kumulattivi li 
ġejjin:

4. Ftehim konkluż bejn żewġ awtoritajiet 
kontraenti jew aktar ma għandux jitqies 
bħala kuntratt ta’ appalt skont it-tifsira tal-
Artikolu 2(6) ta’ din id-Direttiva u 
għalhekk jaqa' barra mill-ambitu ta' din 
id-Direttiva meta jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:
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Emenda 180
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ftehim jistabbilixxi kooperazzjoni 
leali bejn l-awtoritajiet kontraenti 
parteċipanti, bil-għan li jwettaq b’mod 
konġunt ix-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 
tagħhom u li jinvolvi drittijiet u obbligi 
reċiproċi tal-partijiet;

imħassar

Or. en

Emenda 181
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ftehim jistabbilixxi kooperazzjoni 
leali bejn l-awtoritajiet kontraenti
parteċipanti, bil-għan li jwettaq b’mod 
konġunt ix-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 
tagħhom u li jinvolvi drittijiet u obbligi 
reċiproċi tal-partijiet;

(a) l-għan tas-sħubija huwa l-provvista ta' 
kompitu tas-servizz pubbliku mogħti lill-
awtoritajiet kollha parteċipanti;

Or. en

Emenda 182
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ftehim huwa regolat biss minn 
kunsiderazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu 
mal-interess pubbliku;

imħassar

Or. en

Emenda 183
Olle Ludvigsson
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ftehim huwa regolat biss minn 
kunsiderazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu 
mal-interess pubbliku;

imħassar

Or. en

Emenda 184
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
ma jwettqux fis-suq miftuħ aktar minn 
10% f’termini tal-fatturat tal-attivitajiet li 
huma rilevanti fil-kuntest tal-ftehim;

imħassar

Or. en

Emenda 185
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
ma jwettqux fis-suq miftuħ aktar minn 
10% f’termini tal-fatturat tal-attivitajiet li 
huma rilevanti fil-kuntest tal-ftehim;

(c) l-awtoritajiet pubbliċi parteċipanti ma 
jwettqux fis-suq miftuħ aktar minn 20% 
f’termini tal-fatturat tal-attivitajiet li huma 
rilevanti fil-kuntest tal-ftehim;

Or. en

Emenda 186
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Il-ftehim ma jinvolvix trasferimenti 
finanzjarji bejn awtoritajiet kontraenti 
parteċipanti, minbarra dawk li 

imħassar
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jikkorrispondu għar-rimborż tal-ispejjeż 
attwali tax-xogħlijiet, is-servizzi jew il-
provvisti;

Or. en

Emenda 187
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Il-ftehim ma jinvolvix trasferimenti 
finanzjarji bejn awtoritajiet kontraenti 
parteċipanti, minbarra dawk li 
jikkorrispondu għar-rimborż tal-ispejjeż 
attwali tax-xogħlijiet, is-servizzi jew il-
provvisti;

imħassar

Or. en

Emenda 188
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ma hemmx parteċipazzjoni privata fl-
ebda waħda mill-awtoritajiet kontraenti 
involuti.

imħassar

Or. en

Emenda 189
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ma hemmx parteċipazzjoni privata fl-
ebda waħda mill-awtoritajiet kontraenti 
involuti.

(e) il-kompitu jitwettaq biss mill-
awtoritajiet pubbliċi kkonċernati, ma 
hemmx parteċipazzjoni privata fl-ebda 
waħda mill-awtoritajiet kontraenti involuti 
bl-eċċezzjoni ta' forom ta' parteċipazzjoni 
privata infurzati legalment.
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Or. en

Emenda 190
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ma hemmx parteċipazzjoni privata fl-
ebda waħda mill-awtoritajiet kontraenti 
involuti.

(e) ma hemmx parteċipazzjoni privata 
attiva fl-ebda waħda mill-awtoritajiet 
kontraenti involuti.

Or. en

Emenda 191
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-mument tal-għoti tal-kuntratt jew tal-
konklużjoni tal-ftehim għandu jiġi 
vverifikat li m’hemm l-ebda 
parteċipazzjoni privata msemmija fil-
paragrafi 1 sa 4.

imħassar

Or. en

Emenda 192
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-mument tal-għoti tal-kuntratt jew tal-
konklużjoni tal-ftehim għandu jiġi 
vverifikat li m’hemm l-ebda 
parteċipazzjoni privata msemmija fil-
paragrafi 1 sa 4.

Fil-mument tal-għoti tal-kuntratt jew tal-
konklużjoni tal-ftehim għandu jiġi 
vverifikat li m’hemm l-ebda 
parteċipazzjoni privata attiva msemmija 
fil-paragrafi 1 sa 4.

Or. en

Emenda 193
Olle Ludvigsson
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1 
sa 4 għandhom jieqfu milli japplikaw 
mill-mument li fih isseħħ kwalunkwe 
parteċipazzjoni privata, bl-effett li l-
kuntratti attwali jkunu jridu jinfetħu 
għall-kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari ta’ akkwist.

imħassar

Or. en

Emenda 194
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1 
sa 4 għandhom jieqfu milli japplikaw mill-
mument li fih isseħħ kwalunkwe 
parteċipazzjoni privata, bl-effett li l-
kuntratti attwali jkunu jridu jinfetħu għall-
kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari ta’ akkwist.

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1 
sa 4 għandhom jieqfu milli japplikaw mill-
mument li fih isseħħ kwalunkwe 
parteċipazzjoni privata, bl-effett li l-
kuntratti attwali jkunu jridu jinfetħu għall-
kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari ta’ akkwist, sakemm il-
parteċipazzjoni privata tkun infurzata 
legalment u/jew il-parteċipazzjoni privata 
ma kinitx prevedibbli fil-ħin tal-proċess 
kuntrattwali inizjali.

Or. en

Emenda 195
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1 
sa 4 għandhom jieqfu milli japplikaw mill-

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1 
sa 4 għandhom jieqfu milli japplikaw mill-
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mument li fih isseħħ kwalunkwe 
parteċipazzjoni privata, bl-effett li l-
kuntratti attwali jkunu jridu jinfetħu għall-
kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari ta’ akkwist.

mument li fih isseħħ kwalunkwe 
parteċipazzjoni privata attiva, bl-effett li l-
kuntratti attwali jkunu jridu jinfetħu għall-
kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari ta’ akkwist.

Or. en

Emenda 196
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, it-trasferiment ta' kompiti 
bejn-organizzazzjonijiet tas-settur 
pubbliku hija kwistjoni ta’ 
organizzazzjoni amministrattiva interna 
tal-Istati Membri u mhuwiex suġġett 
għar-regoli tal-akkwist.

Or. en

Emenda 197
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1za
Kuntratti ta' servizz mogħtija fuq il-bażi 

ta' drittijiet esklussivi
Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għal kuntratti ta' servizz pubbliku 
mogħtija minn awtorità kontraenti lil 
awtorità kontraenti oħra jew li xi 
assoċjazzjoni ta' awtoritajiet kontraenti 
fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li huma 
jgawdu skont liġi pubblikata, regolament 
jew dispożizzjoni amministrattiva li huma 
kompatibbli mat-Trattat.

Or. en
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Justification

Jerġa' jiddaħħal l-Artikolu 18 mid-Direttiva 2004/18/KE attwali. Dan l-Artikolu huwa 
importanti għal operazzjonijiet ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali li jeskludu kuntratti 
ta’ servizz pubbliku u li huma bbażati fuq dritt esklużiv stabbilit fil-liġi pubblika, regolamenti 
jew dispożizzjoni amministrattiva, kompatibbli mat-Trattat. Il-Qorti tal-Ġustizzja applikat din 
id-dispożizzjoni fil-każ C-360/96.

Emenda 198
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prinċipju tal-akkwisti Għan u Prinċipji tal-akkwisti

Or. en

Emenda 199
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. L-għan ta' din id-Direttiva huwa li tiġi 
salvagwardjata l-effiċjenza fl-użu tal-
fondi pubbliċi, jiġi promoss l-akkwist ta’  
kwalità għolja, jissaħħu l-kompetizzjoni u 
l-funzjonament tas-swieq tal-akkwist 
pubbliku u jiġu salvagwardjati 
opportunitajiet indaqs għal kumpaniji u 
fornituri oħra meta joffru kuntratti ta' 
provvista, servizzi u xogħolijiet pubbliċi 
taħt offerti kompetittivi għall-akkwist 
pubbliku.

Or. en

Emenda 200
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi marbuta mal-
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protezzjoni soċjali u tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol li japplikaw fil-
post fejn ikunu ser isiru x-xogħol, is-
servizz jew il-provvista kif stipulat mill-
Unjoni u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew 
ftehimiet kollettivi jew dispożizzjonijiet 
internazzjonali tal-liġi tax-xogħol elenkati 
fl-Anness XI.

Or. en

Emenda 201
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-akkwist pubbliku għandu jintuża 
biex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv u biex jappoġġja l-
għanijiet komuni tas-soċjtà u biex 
jipprovdi oġġetti u servizzi ta' kwalità 
għolja. Huwa d-dritt tal-awtoritajiet 
pubbliċi fil-livelli kollha li jiddeċiedu kif 
iridu jipprovdu l-ikkummissjonar u 
jorganizzaw is-servizzi tagħhom.

Or. en

Emenda 202
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jippruvaw li jiżguraw li l-kuntratturi 
jkunu ta' reputazzjoni tajba u li ma 
jkunux kisru b'mod gravi liġijiet 
nazzjonali jew internazzjonali dwar l-
ambjent, aspetti soċjali, ix-xogħol u 
liġijiet oħra rilevanti.

Or. en

Emenda 203
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel
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Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-awtoritajiet kontraenti għandhom
jimmiraw għal "valur aħjar" fil-politika 
ta' akkwist. Dan jinkiseb permezz tal-
għoti tal-kuntratt pubbliku għall-aktar 
offerta ekonomikament vantaġġuża u 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 204
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
japplikaw l-obbligi relatati mal-
protezzjoni soċjali u tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol li japplikaw fil-
post fejn ikunu ser isiru x-xogħol, is-
servizz jew il-provvista kif stipulat mil-
leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew ftehimiet 
kollettivi jew dispożizzjonijiet 
internazzjonali tal-liġi tax-xogħol elenkati 
fl-Anness XI u b'mod partikolari fil-
Konvenzjoni ILO 94.

Or. en

Emenda 205
Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Id-dettalji ta' kuntratti pubbliċi 
għandhom isiru pubbliċi.

Or. en

Emenda 206
Marian Harkin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madanakollu, fil-każ ta’ kuntratti pubbliċi 
ta’ servizzi u xogħlijiet kif ukoll kuntratti 
pubbliċi ta’ provvista li jkopru servizzi 
addizzjonali jew operazzjonijiet ta’ bini u 
installazzjoni, il-persuni ġuridiċi jistgħu 
jkunu meħtieġa jindikaw, fl-offerta jew fit-
talba għal parteċipazzjoni, l-ismijiet u l-
kwalifiki professjonali relevanti tal-
persunal li għandu jkun responsabbli mit-
twettiq tal-kuntratt inkwistjoni.

Madanakollu, fil-każ ta’ kuntratti pubbliċi 
ta’ servizzi u xogħolijiet kif ukoll kuntratti 
pubbliċi ta’ provvista li jkopru servizzi 
addizzjonali jew operazzjonijiet ta’ bini u 
installazzjoni, il-persuni ġuridiċi jistgħu 
jkunu meħtieġa jindikaw, fl-offerta jew fit-
talba għal parteċipazzjoni, il-livelli ta’ 
kwalifiki professjonali rilevanti tal-
persunal li għandu jkun responsabbli mit-
twettiq tal-kuntratt inkwistjoni.

Or. en

Emenda 207
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madanakollu, fil-każ ta’ kuntratti pubbliċi 
ta’ servizzi u xogħlijiet kif ukoll kuntratti 
pubbliċi ta’ provvista li jkopru servizzi 
addizzjonali jew operazzjonijiet ta’ bini u 
installazzjoni, il-persuni ġuridiċi jistgħu 
jkunu meħtieġa jindikaw, fl-offerta jew fit-
talba għal parteċipazzjoni, l-ismijiet u l-
kwalifiki professjonali relevanti tal-
persunal li għandu jkun responsabbli mit-
twettiq tal-kuntratt inkwistjoni.

Madanakollu, fil-każ ta’ kuntratti pubbliċi 
ta’ servizzi u xogħolijiet kif ukoll kuntratti 
pubbliċi ta’ provvista li jkopru servizzi 
addizzjonali jew operazzjonijiet ta’ bini u 
installazzjoni, il-persuni ġuridiċi jistgħu 
jkunu meħtieġa jindikaw, fl-offerta jew fit-
talba għal parteċipazzjoni u l-kwalifiki 
professjonali rilevanti tal-persunal li 
għandu jkun responsabbli mit-twettiq tal-
kuntratt inkwistjoni.

Or. en

Emenda 208
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Groups of economic operators may submit 
tenders or put themselves forward as 
candidates. Contracting authorities shall 
not establish specific conditions for 

Gruppi ta’ atturi ekonomiċi jistgħu 
jissottomettu offerti jew jipproponu lilhom 
infushom bħala kandidati. Gruppi ta' atturi 
ekonomiċi, intrapriżi żgħar u medji, 



AM\903863MT.doc 63/137 PE491.021v01-00

MT

participation of such groups in 
procurement procedures which are not 
imposed on individual candidates. In order 
to submit a tender or a request to 
participate, those groups shall not be 
required by the contracting authorities to 
assume a specific legal form.

jistgħu jieħdu l-forma ta' konsorzju ta' 
intrapriżi. L-awtoritajiet kontraenti ma 
għandhomx jistabbilixxu kundizzjonijiet 
speċifiċi sabiex dawk il-gruppi jieħdu 
sehem fil-proċeduri ta’ akkwist li mhumiex 
imponuti fuq kandidati individwali. Sabiex 
jissottomettu offerta jew talba għal 
parteċipazzjoni, dawk il-gruppi ma 
għandhomx ikunu meħtieġa jassumu forma 
legali speċifika mill-awtoritajiet kontraenti.

Or. en

Emenda 209
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist 
pubbliku għal workshops protetti jew 
atturi ekonomiċi li l-għan tagħhom huwa 
l-integrazzjoni soċjali u professjonali ta’ 
ħaddiema li għandhom diżabbiltà jew li 
huma żvantaġġati jew jipprovdu sabiex 
dawn il-kuntratti jitwettqu fil-kuntest tal-
programmi ta’ impjiegi protetti, sakemm 
aktar minn 30% tal-impjegati ta’dawk il-
workshops, atturi jew programmi 
ekonomiċi huma persuni b’diżabilità jew 
ħaddiema żvantaġġati.

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist 
pubbliku għal:

Or. en

Emenda 210
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist 
pubbliku għal workshops protetti jew atturi 
ekonomiċi li l-għan tagħhom huwa l-
integrazzjoni soċjali u professjonali ta’ 
ħaddiema li għandhom diżabbiltà jew li 

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist 
pubbliku għal workshops protetti jew atturi 
ekonomiċi li l-għan tagħhom huwa l-
integrazzjoni soċjali u professjonali ta’ 
ħaddiema li għandhom diżabbiltà jew li 
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huma żvantaġġati jew jipprovdu sabiex 
dawn il-kuntratti jitwettqu fil-kuntest tal-
programmi ta’ impjiegi protetti, sakemm 
aktar minn 30% tal-impjegati ta’dawk il-
workshops, atturi jew programmi 
ekonomiċi huma persuni b’diżabilità jew
ħaddiema żvantaġġati.

huma żvantaġġati jew jipprovdu sabiex 
dawn il-kuntratti jitwettqu fil-kuntest tal-
programmi ta’ impjiegi protetti, sakemm 
aktar minn 30% tal-impjegati ta’dawk il-
workshops, atturi jew programmi 
ekonomiċi huma persuni b’diżabilità u/jew
persuni żvantaġġati. 'Persuni żvantaġġati' 
jinkludu fost l-oħrajn: persuni qiegħda, 
nies li qed iġarrbu diffikultà biex jiksbu 
integrazzjoni, nies f'riskju ta' esklużjoni, 
membri ta' gruppi vulnerabbli u membri 
ta' minoranzi żvantaġġati. Is-sejħa għall-
kompetizzjoni tista' tagħmel referenza 
għal din id-dispożizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'persuni żvantaġġati' jeħtieġ li jkun speċifikat peress li huwa ħafna usa minn 
'persuni b'diżabilità' kif imsemmi fid-Direttivi attwali.  Din id-definizzjoni toħloq iktar ċarezza 
legali.

Emenda 211
Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist 
pubbliku għal workshops protetti jew atturi 
ekonomiċi li l-għan tagħhom huwa l-
integrazzjoni soċjali u professjonali ta’ 
ħaddiema li għandhom diżabbiltà jew li 
huma żvantaġġati jew jipprovdu sabiex 
dawn il-kuntratti jitwettqu fil-kuntest tal-
programmi ta’ impjiegi protetti, sakemm 
aktar minn 30% tal-impjegati ta’dawk il-
workshops, atturi jew programmi 
ekonomiċi huma persuni b’diżabilità jew 
ħaddiema żvantaġġati.

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist 
pubbliku għal workshops protetti jew atturi 
ekonomiċi li l-għan tagħhom huwa l-
integrazzjoni soċjali u professjonali ta’ 
ħaddiema li għandhom diżabbiltà jew li 
huma żvantaġġati jew jipprovdu sabiex 
dawn il-kuntratti jitwettqu fil-kuntest tal-
programmi ta’ impjiegi protetti, sakemm 
aktar minn 30 % tal-impjegati ta’dawk il-
workshops, atturi jew programmi 
ekonomiċi huma persuni b’diżabilità jew 
ħaddiema żvantaġġati.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda lingwistika għandha tadatta biss it-test Ġermaniż mal-verżjoni oriġinali bl-
Ingliż.

Emenda 212
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) workshops protetti, jew jipprovdu għal 
kuntratti bħal dawn biex jitwettqu fil-
kuntest ta' programmi ta' impjieg protett, 
sakemm il-maġġoranza tal-impjegati 
konċernati huma persuni b'diżabbiltà li, 
minħabba n-natura jew is-serjetà tad-
diżabilità tagħhom, ma jistgħux iwettqu 
xogħolijiet taħt kondizzjonijiet normali 
jew isibu impjieg faċilment fis-suq 
ordinarju;

Or. en

Emenda 213
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) programmi ta' intrapriżi soċjali li l-
għan prinċipali tagħhom huwa l-
integrazzjoni soċjali u professjonali ta' 
ħaddiema żvantaġġati, sakemm aktar 
minn 30% tal-impjegati ta' dawk l-
operaturi ekonomiċi jew programmi 
huma b'diżabilità jew ħaddiema 
żvantaġġati.

Or. en

Emenda 214
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għandha tiġi żgurata l-protezzjoni tal-
proprjetà intellettwali tal-offerenti.

Or. en

Emenda 215
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor 
f’din id-Direttiva jew fil-liġi nazzjonali li 
tikkonċerna l-aċċess għal informazzjoni, u 
mingħajr ħasara għall-obbligi relatati mar-
reklamar ta’ kuntratti mogħtija u mal-
informazzjoni għal kandidati u offerenti 
stabbiliti fl-Artikoli 48 u 53 ta’ din id-
Direttiva, l-awtorità kontraenti ma 
għandhiex tiddivulga informazzjoni 
mgħoddija lilha minn atturi ekonomiċi li 
hija mniżżla bħala kunfidenzjali, inklużi, 
iżda mhux limitati għal, sigrieti tekniċi jew 
kummerċjali u l-aspetti kunfidenzjali tal-
offerti.

1. Sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor 
f’din id-Direttiva jew fil-liġi nazzjonali li 
tikkonċerna l-aċċess għal informazzjoni, u 
mingħajr ħasara għall-obbligi relatati mar-
reklamar ta’ kuntratti mogħtija u mal-
informazzjoni għal kandidati u offerenti 
stabbiliti fl-Artikoli 48 u 53 ta’ din id-
Direttiva, l-awtorità kontraenti għandha 
taġixxi bona fide u ma għandhiex       
tiddivulga informazzjoni mgħoddija lilha 
minn atturi ekonomiċi li hija mniżżla bħala 
kunfidenzjali, inklużi, iżda mhux limitati 
għal, sigrieti tekniċi jew kummerċjali u l-
aspetti kunfidenzjali tal-offerti.

Or. en

Emenda 216
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-entità kontraenti m'għandhiex tuża 
l-informazzjoni mgħoddija lilha minn 
operaturi ekonomiċi matul il-proċedura 
kompetittiva preċedenti fi proċeduri 
kompetittivi oħra .

Or. en

Emenda 217
Olle Ludvigsson
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Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Stati Membri li għandhom protezzjoni 
ta' whistle blower għall-impjegati pubbliċi 
biex tiġi miġġielda l-korruzzjoni u ksur 
ieħor tal-liġi ċivili u/jew reati (fis-settur 
pubbliku) jistgħu jitolbu li tingħata 
protezzjoni ekwivalenti lil persuni 
impjegati mill-operatur ekonomiku, jekk 
operatur ekonomiku iwettaq servizzi li 
huma ffinanzjati pubblikament

Or. en

Emenda 218
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kondotta illeċita imħassar
Fil-bidu tal-proċedura, il-kandidati 
għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu 
dikjarazzjoni fuq l-unur li fl-imgħoddi ma 
għamlux dan li ġej u li l-anqas fil-ġejjini 
ma huma se:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din it-tip ta' dikjarazzjoni m'għandhiex konsegwenzi ġuridiċi u għalhekk ebda valur 
addizzjonali reali. M'hemm l-ebda sanzjoni f'każijiet fejn din id-dikjarazzjoni ma tintalabx, 
jew jekk ma tingħatax, jew fejn il-kuntrattur ma jirrispettax il-prinċipji għolja tad-
dikjarazzjoni.

Emenda 219
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinfluwenzaw fejn mhux mistħoqq il-
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-
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awtorità kontraenti jew jiksbu 
informazzjoni kunfidenzjali li tista’ 
tagħtihom vantaġġi inġusti fil-proċedura 
ta’ akkwist;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din it-tip ta' dikjarazzjoni m'għandhiex konsegwenzi ġuridiċi u għalhekk ebda valur 
addizzjonali reali. M'hemm l-ebda sanzjoni f'każijiet fejn din id-dikjarazzjoni ma tintalabx, 
jew jekk ma tingħatax, jew fejn il-kuntrattur ma jirrispettax il-prinċipji għolja tad-
dikjarazzjoni.

Emenda 220
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jidħlu fi ftehimiet ma’ kandidati u 
offerenti oħra bil-għan li jgħawġu l-
kompetizzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din it-tip ta' dikjarazzjoni m'għandhiex konsegwenzi ġuridiċi u għalhekk ebda valur 
addizzjonali reali. M'hemm l-ebda sanzjoni f'każijiet fejn din id-dikjarazzjoni ma tintalabx, 
jew jekk ma tingħatax, jew fejn il-kuntrattur ma jirrispettax il-prinċipji għolja tad-
dikjarazzjoni.

Emenda 221
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jipprovdu informazzjoni qarrieqa 
b’mod deliberat li jista’ jkollha 
influwenza materjali fuq id-deċiżjonijiet 
rigward l-esklużjoni, l-għażla jew l-għotja.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din it-tip ta' dikjarazzjoni m'għandhiex konsegwenzi ġuridiċi u għalhekk ebda valur 
addizzjonali reali. M'hemm l-ebda sanzjoni f'każijiet fejn din id-dikjarazzjoni ma tintalabx, 
jew jekk ma tingħatax, jew fejn il-kuntrattur ma jirrispettax il-prinċipji għolja tad-
dikjarazzjoni.

Emenda 222
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-Direttiva ma żżommx lill-Istati 
Membri milli jikkonformaw mal-
Konvenzjoni 94 dwar Klawżoli tax-Xogħol 
fil-kuntratti pubbliċi.

Or. en

Emenda 223
Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-għotja ta’ kuntratti ta’ xogħlijiet, 
ta’ provvista jew servizzi, fejn l-entità 
kontraenti tkun benefiċjarja privata u d-
dħul tal-kapital privat ma jkunx iktar 
minn 50 %, bil-bqija ġej minn fondi 
pubbliċi Ewropej u nazzjonali, ix-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi 
inkwistjoni għandhom ikunu akkwistati 
skont il-proċeduri ta’ akkwist pubbliku 
stabbilita f’din id-direttiva, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati kif xieraq il-kwistjonijiet 
soċjali. 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Bħalissa hemm bżonn ta’ tliet offerti. Madankollu, sabiex ikunu evitati l-irregolaritajiet jew 
il-frodi, hu rakkomandat li jkun hemm proċedura ta’ akkwist pubbliku.
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Emenda 224
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ offerti għandu jkun ta’ 40 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ offerti għandu jkun ta’ 52 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

Or. en

Emenda 225
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ offerti għandu jkun ta’ 40 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ offerti għandu jkun ta’ 45 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt..

Or. en

Emenda 226
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
ppubblikaw avviż informattiv minn qabel li 
ma jintużax bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, il-limitu ta’ żmien minimu 
għar-riċevuta ta’ offerti jista’ jitqassar għal 
20-il jum, kif stabbilit fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, dejjem jekk jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Meta l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
ppubblikaw avviż informattiv minn qabel li 
ma jintużax bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, il-limitu ta’ żmien minimu 
għar-riċevuta ta’ offerti jista’ jitqassar għal 
30 jum, kif stabbilit fit-tieni subparagrafu 
tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, dejjem 
jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en
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Emenda 227
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità kontraenti tista’ tnaqqas 
b’ħamest ijiem il-limitu ta’ żmien għall-
wasla ta’ offerti stabbiliti fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 meta hi 
taċċetta li l-offerti jistgħu jiġu sottomessi 
b’mezzi elettroniċi b’konformità mal-
Artikolu 19(3), (4) u (5).

imħassar

Or. en

Emenda 228
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
ta’ 30 jum mid-data li fiha ntbagħtu l-avviż 
dwar kuntratt jew, fejn jintuża avviż 
informattiv minn qabel bħala mezz ta’ 
sejħa għall-kompetizzjoni, l-istedina għall-
konferma tal-interess.

Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
ta’ 45 jum mid-data li fiha ntbagħtu l-avviż 
dwar kuntratt jew, fejn jintuża avviż 
informattiv minn qabel bħala mezz ta’ 
sejħa għall-kompetizzjoni, l-istedina għall-
konferma tal-interess.

Or. en

Emenda 229
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
ta’ 30 jum mid-data li fiha ntbagħtu l-avviż 
dwar kuntratt jew, fejn jintuża avviż 
informattiv minn qabel bħala mezz ta’ 
sejħa għall-kompetizzjoni, l-istedina għall-
konferma tal-interess.

Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
ta’ 37 jum mid-data li fiha ntbagħtu l-avviż 
dwar kuntratt jew, fejn jintuża avviż 
informattiv minn qabel bħala mezz ta’
sejħa għall-kompetizzjoni, l-istedina għall-
konferma tal-interess.
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Or. en

Emenda 230
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi 
mistiedna mill-awtorità kontraenti wara l-
valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jissottomettu offerta. L-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jillimitaw in-
numru ta’ kandidati xierqa li għandhom 
jiġu mistiedna jieħdu sehem fil-proċedura 
b’konformità mal-Artikolu 64.

Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi 
magħżula mill-awtorità kontraenti wara l-
valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jissottomettu offerta. L-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jillimitaw in-
numru ta’ kandidati xierqa li għandhom 
jiġu magħżula biex jieħdu sehem fil-
proċedura b’konformità mal-Artikolu 64.

Or. en

Emenda 231
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
tal-offerti għandu jkun ta’ 35 jum mid-data 
li fiha tintbagħat l-istedina għall-offerta.

Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
tal-offerti għandu jkun ta’ 45 jum mid-data 
li fiha tintbagħat l-istedina għall-offerta.

Or. en

Emenda 232
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
tal-offerti għandu jkun ta’ 35 jum mid-data 
li fiha tintbagħat l-istedina għall-offerta.

Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
tal-offerti għandu jkun ta’ 40 jum mid-data 
li fiha tintbagħat l-istedina għall-offerta.

Or. en

Emenda 233
Marian Harkin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta awtoritajiet kontraenti jkunu diġà 
ppubblikaw avviż informattiv minn qabel li 
ma jintużax bħala mezz għas-sejħa tal-
kompetizzjoni, il-limitu ta’ żmien minimu 
għar-riċevuta tal-offerti jista’ jitqassar għal 
15-il jum, kif stabbilit fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, dejjem jekk jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

3. Meta awtoritajiet kontraenti jkunu diġà 
ppubblikaw avviż informattiv minn qabel li 
ma jintużax bħala mezz għas-sejħa tal-
kompetizzjoni, il-limitu ta’ żmien minimu 
għar-riċevuta tal-offerti jista’, bħala regola 
ġenerali, jitqassar għal 36 jum, kif stabbilit 
fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu, iżda fl-ebda ċirkostanza 
għal inqas minn 22 jum, dejjem jekk jiġu 
sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Or. en

Emenda 234
Marian Harkin
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) intbagħtet għall-pubblikazzjoni bejn 45
jum u 12-il xahar qabel id-data li fiha 
ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

(b) intbagħtet għall-pubblikazzjoni bejn 52
jum u 12-il xahar qabel id-data li fiha 
ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

Or. en

Emenda 235
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kontraenti sottoċentrali 
jistgħu jistabbilixxu l-limitu ta’ żmien 
għar-riċevuta ta’ offerti permezz ta’ ftehim 
reċiproku bejn l-awtorità kontraenti u l-
kandidati magħżula, jekk il-kandidati 
kollha jkollhom l-istess żmien sabiex iħejju 
u jissottomettu l-offerti tagħhom. Fejn 
mhuwiex possibbli li jintlaħaq ftehim dwar 
il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti, 
l-awtorità kontraenti għandha tistabbilixxi 
limitu ta’ żmien li tal-inqas għandu jkun 

4. L-awtoritajiet kontraenti sottoċentrali 
jistgħu jistabbilixxu l-limitu ta’ żmien 
għar-riċevuta ta’ offerti permezz ta’ ftehim 
reċiproku bejn l-awtorità kontraenti u l-
kandidati magħżula, jekk il-kandidati 
kollha jkollhom l-istess żmien sabiex iħejju 
u jissottomettu l-offerti tagħhom. Fejn 
mhuwiex possibbli li jintlaħaq ftehim dwar 
il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti, 
l-awtorità kontraenti għandha tistabbilixxi 
limitu ta’ żmien li tal-inqas għandu jkun 
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għaxart ijiem mid-data tal-istedina għall-
offerta.

15-il jum mid-data tal-istedina għall-
offerta.

Or. en

Emenda 236
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta ta’ 
offerti speċifikat fil-paragrafu 2 jista’ 
jitnaqqas b’ħamest ijiem fejn l-awtorità 
kontraenti taċċetta li l-offerti jistgħu jiġu 
sottomessi b’mezzi elettroniċi 
b’konformità mal-Artikolu 19(3), (4) u 
(5).

imħassar

Or. en

Emenda 237
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta l-awtorità kontraenti tagħmel 
korrezzjonijiet għad-dokumenti tal-offerta 
matul il-limiti ta' żmien imsemmija fl-
Artikoli 1,2,3, u 4, dawn l-iskadenzi 
għandhom jiġu mtawla bi 15-il jum.

Or. en

Emenda 238
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi 
mistiedna mill-awtorità kontraenti wara l-
valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jissottomettu proġetti ta’ 
riċerka u innovazzjoni bil-għan li 

Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi 
mistiedna mill-awtorità kontraenti wara l-
valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jissottomettu proġetti ta’ 
riċerka u innovazzjoni bil-għan li 
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jissodisfaw il-ħtiġijiet identifikati mill-
awtorità kontraenti li ma jistgħux jiġu 
sodisfatti mis-soluzzjonijiet eżistenti. Il-
kuntratt għandu jingħata fuq il-bażi unika 
tal-kriterju ta’ għoti tal-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża skont l-
Artikolu 66(1)(a).

jissodisfaw il-ħtiġijiet identifikati mill-
awtorità kontraenti li ma jistgħux jiġu 
sodisfatti mis-soluzzjonijiet eżistenti. Il-
kuntratt għandu jingħata fuq il-bażi unika 
tal-kriterju ta’ għoti tal-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża skont l-
Artikolu 66(1)(a) u l-Artikolu 66(2).

Or. en

Emenda 239
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 29a – titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29a
Sistema ta’ vawċer ta’ servizz

1. Fl-arranġament ta' servizzi pubbliċi l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
sistema ta' vawċer ta' servizz sabiex 
jagħtu lill-klijenti libertà fl-għażla tal-
fornitur tas-servizz. L-awtorità kontraenti 
tiddefinixxi l-valur tal-vawċer ta' servizz 
kif ukoll is-servizzi li fihom dan jista' 
jintuża u l-klijenti li jistgħu jużawh.
2. L-awtorità kontraenti tista' tistabbilixxi 
r-rekwiżiti li l-fornitur tas-servizz għandu 
jissodisfa sabiex jiġi inkluż fis-sistema ta' 
vawċer ta' servizz. Dawn ir-rekwiżiti 
għandhom ikunu nondiskriminatorji u 
proporzjonati mas-suġġett tas-servizz. Il-
fornituri kollha tas-servizz li jissodisfaw 
ir-rekwiżiti għandhom jiġu inklużi fis-
sistema. Il-lista ta' fornituri tas-servizz 
għandha tkun disponibbli pubblikament.
3. Klijent jista' jagħżel kwalunkwe 
fornitur tas-servizz fis-sistema ta' vawċer 
ta' servizz jew jagħżel li ma jużax is-
sistema.

Or. en

Emenda 240
Sari Essayah
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Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal xiri użat b’mod komuni li l-
karatteristiċi tiegħu, kif ġeneralment ikunu 
disponibbli fis-suq, jissodisfaw ir-rekwiżiti 
tal-awtoritajiet kontraenti, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw sistema dinamika 
ta’ xiri. Is-sistema dinamika ta’ xiri 
għandha titħaddem bħala proċess 
kompletament elettroniku, miftuħ matul il-
validità tiegħu għal kull attur ekonomiku li 
jissodisfa l-kriterji tal-għażla.

1. Għal xiri użat b’mod komuni li l-
karatteristiċi tiegħu, kif ġeneralment ikunu 
disponibbli fis-suq, jissodisfaw ir-rekwiżiti 
tal-awtoritajiet kontraenti u huma ta’ 
kwalità standardizzata, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw sistema dinamika 
ta’ xiri. Is-sistema dinamika ta’ xiri 
għandha titħaddem bħala proċess 
kompletament elettroniku, miftuħ matul il-
validità tiegħu għal kull attur ekonomiku li 
jissodisfa l-kriterji tal-għażla.

Or. en

Emenda 241
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
Sistema ta’ vawċer ta’ servizz

Fl-arranġament ta' servizzi pubbliċi l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
sistema ta' vawċer ta' servizz sabiex 
jagħtu lill-klijenti libertà fl-għażla tal-
fornitur tas-servizz. L-awtorità kontraenti 
tiddefinixxi l-valur tal-vawċer ta' servizz 
kif ukoll is-servizzi li fihom dan jista' 
jintuża u l-klijenti li jistgħu jużawh.
L-awtorità kontraenti tista' tistabbilixxi r-
rekwiżiyi li l-fornitur tas-servizz għandu 
jissodisfa sabiex jiġi inkluż fis-sistema ta' 
vawċer ta' servizz. Dawn ir-rekwiżiti 
għandhom ikunu nondiskriminatorji u 
proporzjonati mas-suġġett tas-servizz. Il-
fornituri kollha tas-servizz li jissodisfaw 
ir-rekwiżiti għandhom jiġu inklużi fis-
sistema. Il-lista ta' fornituri tas-servizz 
għandha tkun disponibbli pubblikament.
L-awtorità kontraenti tista' wkoll tagħżel 
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il-fornituri tas-servizz li għandhom jiġu 
inklużi fis-sistema ta' vawċer ta' servizz 
permezz ta' proċedura prevista f'din id-
Direttiva.
Klijent jista' jagħżel kwalunkwe fornitur 
tas-servizz fis-sistema ta' vawċer ta' 
servizz jew jagħżel li ma jużax is-sistema.

Or. en

Emenda 242
Sylvana Rapti
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall–proċess speċifiku ta’ 
produzzjoni jew provvediment tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba 
jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu kif imsemmi fil-punt 22 tal-
Artikolu 2.

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall–proċess speċifiku ta’ 
produzzjoni jew provvediment tax-
xogħolijiet, provvisti jew servizzi mitluba 
jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu kif imsemmi fil-punt 22 tal-
Artikolu 2.

Dan jista’ jinkludi:

Or. en

Emenda 243
Sylvana Rapti
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 - punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Kriterji soċjali bħar-rispett  
ta' kundizzjonijiet deċenti tax-xogħol, 
regolament dwar is-saħħa u s-sigurtà 
inkluż il-protezzjoni tal-ħaddiema li 
jagħmlu ħilithom biex itejbu s-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol tagħhom, 
negozjar kollettiv, il-bilanċ tas-sessi (eż. 
paga indaqs, bilanċ bejn ix-xogħol u l-
ħajja privata), l-inklużjoni soċjali , inklużi 
opportunitajiet ta' impjieg għall-ħaddiema 
b'diżabilità, żvantaġġati jew vulnerabbli 
(bħal persuni qiegħda fit-tul, Roma, 
immigranti jew ħaddiema żgħażagħ u 
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anzjani), aċċess għal fuq il-post tat-taħriġ 
vokazzjonali, l-involviment u l-
konsultazzjoni tal-utenti, prezz għall-but t' 
kulħadd, id-drittijiet tal-bniedem u l-
kummerċ etiku.

Or. en

Emenda 244
Sylvana Rapti
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Obbligi li jirrigwardaw l-kundizzjonijiet 
soċjali u tal-impjiegi, bħas-saħħa u 
sigurtà fuq post tax-xogħol inkluż il-
protezzjoni ta' ħaddiema li jagħmlu 
ħilithom biex itejbu s-saħħa u sigurtà fuq 
post tax-xogħol tagħhom, sigurtà soċjali u 
kundizzjonijiet tax-xogħol kif stabbilit 
mill-UE u l-liġijiet nazzjonali, 
regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi, deċiżjoni ta' arbitraġġ, 
ftehim kollettiv u kuntratti, u 
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
tax-xogħol elenkati fl-Anness XI, li 
japplikaw fil-post fejn isiru x-xogħol, is-
servizz jew il-provvista, għandhom ikunu 
stabbiliti b'mod ċar mill-awtoritajiet 
kontraenti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
bħala parti mir-rekwiżiti assoluti għall-
offerti tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 245
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-akkwisti kollha li s-suġġett tagħhom 
huwa maħsub għall-użu minn persuni, 
kemm jekk għall-pubbliku ġenerali kif 
ukoll jekk għall-persunal tal-awtorità 
kontraenti, dawk l-ispeċifikazzjonijiet 

Għall-akkwisti kollha li s-suġġett tagħhom 
huwa maħsub għall-użu minn persuni, 
kemm jekk għall-pubbliku ġenerali kif 
ukoll jekk għall-persunal tal-awtorità 
kontraenti, dawk l-ispeċifikazzjonijiet 
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tekniċi għandhom jitfasslu b’tali mod li 
jikkunsidraw il-kriterji ta’ aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabilitajiet jew disinn 
għall-utenti kollha, għajr f’każijiet 
ġustifikati sew.

tekniċi għandhom jitfasslu b’tali mod li 
jikkunsidraw il-kriterji ta’ aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabilitajiet jew disinn 
għall-utenti kollha minbarra, bħala 
eċċezzjoni, f'każijiet ġustifikati kif xieraq, 
li għandhom ikunu ddikjarati fis-sejħa 
għall-kompetizzjoni u fid-dokumenti tal-
offerta.

Or. en

Emenda 246
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti għandhom ikunu limitati 
għas-suġġett tal-kuntratt u l-awtorità 
kontraenti għandha tkun tista' ssegwi u 
tikkontrolla li r-rekwiżiti huma sodisfatti;

Or. en

Emenda 247
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr ħsara għar-regoli tekniċi 
nazzjonali mandatorji, sa fejn ikunu 
kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu 
formulati b’wieħed minn dawn il-modi li 
ġejjin:

3. Mingħajr ħsara għar-regoli tekniċi 
nazzjonali mandatorji, sa fejn ikunu 
kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu 
formulati b’wieħed minn dawn fl-ordni ta' 
prijorità li ġejja:

Or. en

Emenda 248
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt -1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u, fl-ordni ta’ 
preferenza, għall-istandards nazzjonali li 
jittrasponu l-istandards Ewropej, l-
approvazzjonijiet tekniċi Ewropej, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni, l-
istandards internazzjonali, sistemi ta’ 
referenzi tekniċi oħrajn stabbiliti mill-
entitajiet ta’ standardizzazzjoni Ewropej 
jew — fejn dawk ma jeżistux — standards 
nazzjonali, approvazzjonijiet tekniċi 
nazzjonali jew l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
nazzjonali relatati mad-disinn, il-kalkolu 
u t-twettiq ta’ xogħolijiet u l-użu tal-
provvisti; kull referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem ‘jew 
ekwivalenti’;

Or. en

Emenda 249
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u, fl-ordni ta’ 
preferenza, għall-istandards nazzjonali li 
jittrasponu l-istandards Ewropej, l-
approvazzjonijiet tekniċi Ewropej, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni, l-
istandards internazzjonali, sistemi ta’ 
referenzi tekniċi oħrajn stabbiliti mill-
entitajiet ta’ standardizzazzjoni Ewropej 
jew — fejn dawk ma jeżistux — l-
istandards nazzjonali, l-approvazzjonijiet 
tekniċi nazzjonali jew l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi nazzjonali relatati mad-disinn, il-
kalkolu u t-twettiq ta’ xogħlijiet u l-użu 
tal-provvisti; kull referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem ‘jew 
ekwivalenti’;

imħassar

Or. en
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Emenda 250
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) f’termini ta’ rekwiżiti ta’ rendiment jew 
ta’ funzjoni kif imsemmi fil-punt (a), 
b’referenza għall-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi msemmija fil-punt (b) bħala mezz 
ta’ suppożizzjoni ta’ konformità ma’ dawn 
ir-rekwiżiti ta’ rendiment jew ta’ funzjoni;

(c) f’termini ta’ rekwiżiti ta’ rendiment jew 
ta’ funzjoni kif imsemmi fil-punt (a), 
b’referenza għall-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi msemmija fil-punt (-1) bħala mezz 
ta’ suppożizzjoni ta’ konformità ma’ dawn 
ir-rekwiżiti ta’ rendiment jew ta’ funzjoni;

Or. en

Emenda 251
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi msemmija fil-
punt (b) għal ċerti karatteristiċi, u 
b’referenza għar-rekwiżiti ta’ rendiment 
jew ta’ funzjoni msemmija fil-punt (a) għal 
karatteristiċi oħrajn.

(d) permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi msemmija fil-
punt (-1) għal ċerti karatteristiċi, u 
b’referenza għar-rekwiżiti ta’ rendiment 
jew ta’ funzjoni msemmija fil-punt (a) għal 
karatteristiċi oħrajn.

Or. en

Emenda 252
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm dan ma jkunx ġustifikat mis-
suġġett tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi ma għandhomx jirreferu għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew proċess 
partikolari, jew għal marki kummerċjali, 
privattivi, tipi jew oriġini jew produzzjoni 
speċifika bl-effett li jiġu favoriti jew 
eliminati ċerti impriżi jew ċerti prodotti. 
Din ir-referenza għandha tkun permessa 
fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma tkunx 

4. Meta dan ikun ġustifikat mis-suġġett tal-
kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
jistgħu jirreferu għall-għamla jew is-sors 
speċifiċi, jew proċess partikolari, jew għal 
marki kummerċjali, privattivi, tipi jew 
oriġini jew produzzjoni speċifika. Din ir-
referenza għandha tkun akkumpanjata mill-
kliem “jew ekwivalenti’’.
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possibbli deskrizzjoni preċiża u leġibbli 
biżżejjed tas-suġġett tal-kuntratt skont il-
paragrafu 3. Din ir-referenza għandha 
tkun akkumpanjata mill-kliem “jew 
ekwivalenti”.

Or. en

Emenda 253
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-awtoritajiet kontraenti jistabbilixxu 
karatteristiċi ambjentali, soċjali jew 
karatteristiċi oħrajn ta’ xogħlijiet, servizz 
jew provvista f’termini ta’ rekwiżiti ta’ 
twettiq jew funzjonali kif imsemmi fil-punt 
(a) tal-Artikolu 40 (3), dawn jistgħu jkunu 
jeħtieġu li dawn ix-xogħlijiet, servizzi jew 
provvisti jingħataw tikketta speċifika, 
dejjem jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin:

Fejn l-awtoritajiet kontraenti jistabbilixxu 
karatteristiċi ambjentali, soċjali jew 
karatteristiċi oħrajn ta’ xogħolijiet, servizz 
jew provvista f’termini ta’ rekwiżiti ta’ 
twettiq jew funzjonali kif imsemmi fil-punt 
(a) tal-Artikolu 40 (3), dawn jistgħu jkunu 
jeħtieġu li dawn ix-xogħolijiet, servizzi jew 
provvisti jingħataw tikketti, dejjem jekk l-
istandards bażiċi tagħhom huma 
approvati mill-korpi rikonoxxuti taħt id-
Direttiva 98/34/KE u:

Or. en

Emenda 254
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-rekwiżiti għat-tikketta jikkonċernaw 
biss karatteristiċi li huma marbutin mas-
suġġett tal-kuntratt u huma xierqa sabiex 
jiddefinixxu l-karatteristiċi tax-xogħlijiet, 
provvisti jew servizzi li huma s-suġġett tal-
kuntratt;

(a) ir-rekwiżiti għat-tikketta jikkonċernaw 
biss karatteristiċi li huma marbutin mas-
suġġett tal-kuntratt jew mal-produzzjoni 
tas-suġġett tal-kuntratt u huma xierqa 
sabiex jiddefinixxu l-karatteristiċi tax-
xogħolijiet, provvisti jew servizzi li huma 
s-suġġett tal-kuntratt;

Or. en

Emenda 255
Birgit Sippel
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Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tikketti huma stabbiliti fi proċedura 
miftuħa u trasparenti li fiha jistgħu 
jipparteċipaw il-partijiet interessati kollha, 
inklużi l-korpi pubbliċi, il-konsumaturi, il-
manifatturi, id-distributuri u l-
organizzazzjonijiet ambjentali;

(c) it-tikketti huma stabbiliti fi proċedura 
miftuħa u trasparenti li fiha jistgħu 
jipparteċipaw il-partijiet interessati kollha, 
inklużi l-korpi pubbliċi, il-konsumaturi, il-
manifatturi, id-distributuri, l-
organizzazzjonijiet ambjentali, l-
organizzazzjonijiet soċjali u trejdjunjins;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà għal trejdjunjins biex jipparteċipaw fit-tikkettar għandha tibqa’ jekk din hija l-
prattika f'ċerti Stati Membri.

Emenda 256
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tikketti huma stabbiliti fi proċedura 
miftuħa u trasparenti li fiha jistgħu 
jipparteċipaw il-partijiet interessati kollha, 
inklużi l-korpi pubbliċi, il-konsumaturi, il-
manifatturi, id-distributuri u l-
organizzazzjonijiet ambjentali,

(c) it-tikketti huma stabbiliti fi proċedura 
miftuħa u trasparenti li fiha jistgħu 
jipparteċipaw il-partijiet interessati kollha, 
inklużi l-korpi pubbliċi, il-konsumaturi, il-
manifatturi, trejdjunjins, id-distributuri u l-
organizzazzjonijiet ambjentali u soċjali,

Or. en

Emenda 257
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tikketti huma stabbiliti fi proċedura 
miftuħa u trasparenti li fiha jistgħu 
jipparteċipaw il-partijiet interessati kollha, 
inklużi l-korpi pubbliċi, il-konsumaturi, il-
manifatturi, id-distributuri u l-

(c) it-tikketti huma stabbiliti fi proċedura 
miftuħa u trasparenti li fiha jistgħu 
jipparteċipaw il-partijiet interessati kollha, 
inklużi l-korpi pubbliċi, il-konsumaturi, il-
manifatturi, id-distributuri, l-imsieħba 
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organizzazzjonijiet ambjentali, soċjali u l-organizzazzjonijiet ambjentali;

Or. fr

Emenda 258
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tikketti huma stabbiliti fi proċedura 
miftuħa u trasparenti li fiha jistgħu 
jipparteċipaw il-partijiet interessati kollha, 
inklużi l-korpi pubbliċi, il-konsumaturi, il-
manifatturi, id-distributuri u l-
organizzazzjonijiet ambjentali;

(c) it-tikketti huma stabbiliti fi proċedura 
miftuħa u trasparenti li fiha jistgħu 
jipparteċipaw il-partijiet interessati kollha, 
inklużi l-korpi pubbliċi, il-konsumaturi, il-
manifatturi, id-distributuri, l-
organizzazzjonijiet soċjali u l-
organizzazzjonijiet ambjentali,

Or. en

Emenda 259
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-kriterji tat-tikketti huma stipulati 
minn parti terza li hija indipendenti mill-
attur ekonomiku li jkun qed japplika għat-
tikketta.

(e) il-kriterji tat-tikketti huma stipulati 
minn parti terza akkreditata skont l-
istandards ta' akkreditazzjoni rikonoxxuti,
li hija indipendenti mill-attur ekonomiku li 
jkun qed japplika għat-tikketta.

Or. en

Emenda 260
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-kriterji tat-tikketti huma stipulati
minn parti terza li hija indipendenti mill-

(e) l-għoti u l-verifika tat-tikketti huma 
mwettqa minn parti terza li hija 
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attur ekonomiku li jkun qed japplika għat-
tikketta.

indipendenti mill-attur ekonomiku li jkun 
qed japplika għat-tikketta.

Or. en

Emenda 261
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha li jinkludu r-rekwiżiti 
bħat-tikketta speċifika indikata mill-
awtoritajiet kontraenti. Għall-prodotti li ma 
għandhomx tikketta, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll fajl 
tekniku tal-manifattur jew mezzi xierqa 
oħra ta’ prova.

L-awtoritajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha li jinkludu r-rekwiżiti 
bħat-tikketta speċifika indikata mill-
awtoritajiet kontraenti. Għall-prodotti li ma 
għandhomx tikketta, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jaċċettaw ukoll fajl 
tekniku tal-manifattur jew mezzi xierqa 
oħra ta’ prova ta' ekwivalenza.
Madankollu sabiex ma ssirx 
diskriminazzjoni ma' dawk l-offerenti li 
jinvestu ħin u flus għal ċertifikati, il-piż 
għall-prova ta' ekwivalenza ma' tikketta 
speċifika għandha titqiegħed fuq l-
offerent li jitlob l-ekwivalenza.

Or. en

Emenda 262
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha li jinkludu r-rekwiżiti 
bħat-tikketta speċifika indikata mill-
awtoritajiet kontraenti. Għall-prodotti li ma 
għandhomx tikketta, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll fajl 
tekniku tal-manifattur jew mezzi xierqa 
oħra ta’ prova.

L-awtoritajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
għandhom jaċċettaw it-tikketti ekwivalenti 
kollha li jinkludu r-rekwiżiti bħat-tikketta 
speċifika indikata mill-awtoritajiet 
kontraenti. Għall-prodotti li ma 
għandhomx tikketta, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll fajl 
tekniku tal-manifattur jew mezzi xierqa 
oħra ta’ prova.
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Or. en

Emenda 263
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu
jawtorizzaw lill-offerenti sabiex 
jissottomettu varjanti. Fl-avviż dwar 
kuntratt jew, fejn jintuża avviż informattiv 
minn qabel bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, fl-istedina għall-konferma 
tal-interess, għandhom jindikaw jekk 
jawtorizzawx il-varjanti jew le. Il-varjanti 
ma għandhomx jiġu awtorizzati mingħajr 
indikazzjoni bħal din.

1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom
jawtorizzaw lill-offerenti sabiex 
jissottomettu varjanti. L-entitajiet 
kontraenti jistgħu jindikaw fl-
ispeċifikazzjonijiet li l-varjanti mhumiex 
awtorizzati u r-raġuni speċifika għal din 
il-projbizzjoni.

Or. en

Emenda 264
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu
jawtorizzaw lill-offerenti sabiex 
jissottomettu varjanti. Fl-avviż dwar 
kuntratt jew, fejn jintuża avviż informattiv 
minn qabel bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, fl-istedina għall-konferma 
tal-interess, għandhom jindikaw jekk 
jawtorizzawx il-varjanti jew le. Il-varjanti 
ma għandhomx jiġu awtorizzati mingħajr 
indikazzjoni bħal din.

1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom
jawtorizzaw lill-offerenti sabiex 
jissottomettu varjanti. Fl-avviż dwar 
kuntratt jew, fejn jintuża avviż informattiv 
minn qabel bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, fl-istedina għall-konferma 
tal-interess, għandhom jindikaw jekk 
jawtorizzawx il-varjanti jew le. Jekk 
varjanti ma jkunux permessi, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jispjegaw fid-dokumenti għaliex mhumiex 
permessi.

Or. en

Emenda 265
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti li jawtorizzaw varjanti
għandhom jiddikjaraw ir-rekwiżiti minimi 
li għandhom jintlaħqu mill-varjanti u 
kwalunkwe rekwiżiti speċifiċi għall-
preżentazzjoni tagħhom. Dawn għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kriterji tal-għoti 
magħżula jistgħu jiġu applikati b’mod utli 
għall-varjanti li jissodisfaw dawk ir-
rekwiżiti minimi kif ukoll għal offerti li 
jikkonformaw li mhumiex varjanti.

2. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jiddikjaraw ir-
rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-varjanti u kwalunkwe rekwiżiti 
speċifiċi għall-preżentazzjoni tagħhom. 
Dawn għandhom jiżguraw ukoll li l-kriterji 
tal-għoti magħżula jistgħu jiġu applikati 
b’mod utli għall-varjanti li jissodisfaw 
dawk ir-rekwiżiti minimi kif ukoll għal 
offerti li jikkonformaw li mhumiex 
varjanti.

Or. en

Emenda 266
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubblika jew kuntratti ta’ 
servizzi, l-awtoritajiet kontraenti li 
awtorizzaw varjanti għandhom jiċħdu 
varjant fuq il-bażi unika li, jekk jintlaqa’, 
dan iwassal jew għal kuntratt ta’ servizz 
minflok kuntratt pubbliku ta’ provvista jew 
kuntratt ta’ provvista minflok kuntratt 
pubbliku ta’ servizz.

Fi proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubblika jew kuntratti ta’ 
servizzi, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jiċħdu varjant fuq il-bażi unika 
li, jekk jintlaqa’, dan iwassal jew għal 
kuntratt ta’ servizz minflok kuntratt 
pubbliku ta’ provvista jew kuntratt ta’ 
provvista minflok kuntratt pubbliku ta’ 
servizz.

Or. en

Emenda 267
Sylvana Rapti
Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn ikunu stabbilixxew li l-offerta ma 
tikkonformax, għall-inqas b’mod 
ekwivalenti mal-obbligi stabbiliti mil-

2. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn ikunu stabbilixxew li l-offerta ma 
tikkonformax, għall-inqas b’mod 
ekwivalenti mal-obbligi stabbiliti mil-
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leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew mad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati 
fl-Anness XI.

leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam  tal-liġi 
ambjentali jew mal-obbligi relatati 
ma' kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol, 
bħas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol, inkluż il-protezzjoni tal-ħaddiema 
li jagħmlu ħilithom biex itejbu s-saħħa u 
s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tagħhom, 
is-sigurtà soċjali u kundizzjonijiet tax-
xogħol kif stabbilit mill-UE u l-liġijiet 
nazzjonali, regolamenti jew 
dispożizzjonijiet amministrattivi, deċiżjoni 
ta' arbitraġġ, ftehim kollettiv u kuntratti, 
u mad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali dwar ix-xogħol elenkati fl-
Anness XI, li japplikaw fil-post fejn ix-
xogħol, servizz jew provvista hija mwettqa, 
inkluż fil-katina tas-sottokuntrattar.

Or. en

Emenda 268
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn ikunu stabbilixxew li l-offerta ma 
tikkonformax, għall-inqas b’mod 
ekwivalenti mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew mad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati 
fl-Anness XI.

2. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn ikunu stabbilixxew li l-offerta ma 
tikkonformax mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali fil-
qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew tal-
liġi ambjentali jew ftehimiet kollettivi li 
japplikaw fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol, 
is-servizz jew il-provvista jew mad-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness XI 
u sakemm dawn ikunu marbuta mas-
suġġett tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 269
Sari Essayah
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Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) traffikar tal-bnedmin, l-użu tat-
tħaddim tat-tfal jew reati oħra kontra d-
drittijiet tal-bniedem.

Or. en

Emenda 270
Sylvana Rapti
Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull attur ekonomiku għandu jiġi eskluż 
milli jieħu sehem f’kuntratt fejn l-awtorità 
kontraenti tkun mgħarrfa b’deċiżjoni li 
tkun għaddiet f’ġudikat bħala ‘res judicata’ 
fejn tistabbilixxi li dan ma jkunx issodisfa 
l-obbligi relatati mal-ħlas ta’ taxxi jew tal-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali skont 
id-dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż li fih 
hija stabbilita jew skont dawk tal-Istat
Membru tal-awtorità kontraenti.

2. Kull attur ekonomiku għandu jiġi eskluż 
milli jieħu sehem f’kuntratt fejn l-awtorità 
kontraenti tkun mgħarrfa b’deċiżjoni li 
tkun għaddiet f’ġudikat bħala ‘res judicata’ 
fejn tistabbilixxi li dan ma jkunx issodisfa 
l-obbligi relatati mal-ħlas ta’ taxxi, tal-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew xi 
obbligu ieħor dwar il-kondizzjonijiet 
soċjali u tal-impjiegi, bħas-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol inkluż il-protezzjoni 
tal-ħaddiema li jagħmlu ħilithom biex 
itejbu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol tagħhom, is-sigurtà soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol kif stabbilit 
mill-UE u l-liġijiet nazzjonali, 
regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi, deċiżjoni ta' arbitraġġ, 
ftehim kollettiv u kuntratti, u 
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
tax-xogħol elenkati fl-Anness XI, li 
japplikaw fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol, 
servizz jew provvista; dawn l-obbligi 
għandhom japplikaw ukoll 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, fejn 
ħaddiema minn Stat Membru wieħed 
jipprovdi servizzi fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Emenda 271
Philippe Boulland
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Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Operatur ekonomiku jiġi 
awtomatikament eskluż milli jipparteċipa 
f’kuntratt jekk l-awtorità kontraenti tkun 
mgħarrfa bi kwalunkwe ksur tal-obbligi 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-
qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew il-
liġi ambjentali jew tad-dispożizzjonijiet 
internazzjonali dwar il-liġi soċjali u 
ambjentali elenkati fl-Anness XI, inkluż 
fil-katina tal-provvista; jekk il-katina tal-
provvista tkun tinstab kompletament jew 
parzjalment f’pajjiżi terzi, l-awtorità 
kontraenti tista’ teskludi operatur 
ekonomiku meta din tkun taf dwar 
kwalunkwe ksur ta’ dispożizzjonijiet 
internazzjonali fil-qasam tal-liġi soċjali u 
ambjentali elenkati fl-Anness  XI.

Or. fr

Emenda 272
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità kontraenti tista’ teskludi lil 
kwalunkwe attur milli jieħu sehem 
f’kuntratt pubbliku jekk tkun sodisfatta 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

Awtorità kontraenti għandha teskludi lil 
kwalunkwe attur milli jieħu sehem 
f’kuntratt pubbliku jekk tkun sodisfatta 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 273
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn tkun mgħarrfa bi kwalunkwe 
vjolazzjoni tal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew il-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XI. Konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew ma’ 
dispożizzjonijiet internazzjonali tinkludi 
wkoll konformità b’mod ekwivalenti.

imħassar

Or. fr

Emenda 274
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn tkun mgħarrfa bi kwalunkwe 
vjolazzjoni tal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew il-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati 
fl-Anness XI. Konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew ma’ 
dispożizzjonijiet internazzjonali tinkludi 
wkoll konformità b’mod ekwivalenti.

(a) fejn tkun mgħarrfa bi kwalunkwe 
vjolazzjoni tal-obbligi fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol , kif stabbilit mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u mil-liġijiet 
nazzjonali, regolamenti jew 
dispożizzjonijiet amministrattivi, 
deċiżjonijiet ta' arbitraġġ, ftehim kollettiv 
u kuntratti, u tal-liġi internazzjonali soċjali 
u ambjentali elenkati fl-Anness XI, li 
japplikaw fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol, 
is-servizz jew il-provvista, inkluż fil-katina 
tas-sottokuntrattar. Konformità ma’ dawn 
id-dispożizzjonijiet tinkludi wkoll 
konformità b’mod ekwivalenti.

Or. en

Emenda 275
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fejn l-awtorità kontraenti tista’ turi bi 
kwalnkwe mezz li l-attur ekonomiku huwa 
ħati ta’ kondotta professjonali ħażina u 
serja oħra;

(c) fejn l-awtorità kontraenti tista’ turi bi 
kwalunkwe mezz li l-attur ekonomiku huwa 
ħati ta’ kondotta professjonali ħażina u 
serja oħra; li b'mod gravi aġixxa kontra 
liġijiet nazzjonali dwar aspetti soċjali, 
ambjentali jew tax-xogħol ta' pajjiżu jew 
fil-pajjiż tal-awtorità kontraenti jew b'mod 
gravi jittraskura s-saħħa u s-sigurtà tal-
ħaddiema,

Or. en

Emenda 276
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull kandidat jew offerent li qiegħed 
f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3 jista’ jipprovdi lill-
awtorità kontraenti bil-provi li juru l-
affidabilità tiegħu minkejja l-eżistenza tar-
raġuni relevanti għall-esklużjoni.

Jekk kandidat jew offerent li qiegħed 
f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, 2 u 3 jipprovdi lill-awtorità 
kontraenti bil-provi li juru l-affidabilità 
tiegħu jew, kif xieraq, il-fiduċja li għandu 
fis-sottokuntratturi tiegħu, minkejja l-
eżistenza tar-raġuni rilevanti għall-
esklużjoni, l-awtorità kontraenti tista' 
tikkunsidra mill-ġdid l-esklużjoni tal-
offerta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitwaqqaf il-funzjonament ta' dan l-Artikolu. L-operatur m'għandux 
jagħmel "awtotindif", iżda għandu jkun f'idejn l-awtorità kontraenti li tieħu deċiżjoni kontra l-
esklużjoni jekk tingħata evidenza.

Emenda 277
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) konformità mar-regoli u l-istandards 
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fil-qasam tal-liġi tas-saħħa u s-sigurtà, 
soċjali u tax-xogħol, kif definiti mill-
Unjoni u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u minn 
ftehimiet kollettivi li japplikaw fil-post 
fejn jitwettaq ix-xogħol, is-servizz jew il-
provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji tal-għażla għandhom iħaddnu l-protezzjoni soċjali u tal-impjiegi u l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol.

Emenda 278
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhumiex obbligati li jimponu l-
kundizzjonijiet kollha elenkati fil-
paragrafi 2, 3 u 4, iżda ma għandhomx
jipprovdu rekwiżiti oħra għajr dawk 
elenkati.

Mhumiex obbligati li jimponu l-
kundizzjonijiet kollha elenkati fil-
paragrafi 2, 3 u 4, u jistgħu jipprovdu 
rekwiżiti oħra għajr dawk elenkati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' kriterji ta' għażla għandha tibqa' mhux eżawrjenti.

Emenda 279
Jutta Steinruck

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa li 
jiżguraw li kandidat jew offerent għandu l-
kapaċitajiet legali u finanzjarji u l-
abilitajiet kummerċjali u tekniċi li jwettaq 
il-kuntratt li għandu jingħata. Ir-rekwiżiti 
kollha għandhom ikunu relatati u 

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa li 
jiżguraw li kandidat jew offerent għandu l-
kapaċitajiet legali u finanzjarji u l-
abilitajiet kummerċjali u tekniċi li jwettaq 
il-kuntratt li għandu jingħata. Ir-rekwiżiti 
kollha għandhom ikunu konnessi mas-
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strettament proporzjonati mas-suġġett tal-
kuntratt, billi jieħdu f’kunsiderazzjoni l-
ħtieġa li tiġi żgurata kompetizzjoni 
ġenwina.

suġġett tal-kuntratt, billi jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li tiġi żgurata 
kompetizzjoni ġusta. Għalhekk, l-
osservanza ta’ standards soċjali stabbiliti 
bi ftehim kollettiv hija permessa b’mod 
espliċitu bħala kriterju u għandha tiġi 
meqjusa bħala vantaġġ għall-kandidat. 
Għalhekk, huma permessi l-livelli minimi 
ta’ pagi u l-istandards soċjali stabbiliti 
mill-awtorità kontraenti, partikolarment 
fin-nuqqas ta’ ftehimiet kollettivi.

Or. de

Emenda 280
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-abilità teknika u 
professjonali, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jeħtieġu li l-atturi ekonomiċi 
jkollhom ir-riżorsi umani u tekniċi u l-
esperjenza meħtieġa sabiex iwettqu l-
kuntratt bi standard xieraq ta’ kwalità. L-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jikkonkludu 
li l-atturi ekonomiċi mhumiex se jwettqu l-
kuntratt bi standard xieraq ta’ kwalità fejn 
l-awtorità kontraenti stabbilixxiet li dawn 
għandhom kunflitti ta’ interessi li jistgħu 
jaffettwaw b’mod negattiv it-twettiq tal-
kuntratt.

Fir-rigward tal-abilità teknika u 
professjonali, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jeħtieġu li l-atturi ekonomiċi 
jkollhom jew ikunu għamlu 
dispożizzjonijiet għall-aċċess jew l-akkwist 
ta’ riżorsi umani u tekniċi u l-esperjenza 
meħtieġa sabiex jiżguraw it-twettiq tal-
kuntratt bi standard xieraq ta’ kwalità u, 
fejn jintalbu mill-awtorità kontraenti, 
skont kull klawsola speċifikata għall-
prestazzjoni tal-kuntratt skont l-Artikoli 
70 u 71. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jikkonkludu li l-atturi ekonomiċi mhumiex 
se jiżguraw t-twettiq tal-kuntratt bi 
standard xieraq ta’ kwalità fejn l-awtorità 
kontraenti stabbilixxiet li dawn għandhom 
kunflitti ta’ interessi li jistgħu jaffettwaw 
b’mod negattiv it-twettiq tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 281
Inês Cristina Zuber

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-akkwist pubbliku, partikolarment fl-
ekonomiji iktar dgħajfa, għandu jkun 
immirat lejn il-preferenza nazzjonali, biex 
b’hekk jippromwovi l-produzzjoni 
nazzjonali, l-attività tal-SMEs u ktajjen 
tal-provvista iqsar li jkunu iktar 
sostenibbli mil-lat soċjali u ambjentali.

Or. pt

Emenda 282
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Dan l-Artikolu għandu japplika wkoll 
għal proċeduri ta’ sottokuntrattar u s-
sottokuntratturi.

Or. en

Emenda 283
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fuq talba u mingħajr dewmien, se jkunu 
jistgħu jipprovdu d-dokumentazzjoni ta’ 
prova li l-awtoritajiet kontraenti talbu skont 
l-Artikoli 59, 60 u, fejn dawn ikunu 
applikabbli, l-Artikoli 61 u 63.

(d) fuq talba u mingħajr dewmien, se jkunu 
jistgħu jipprovdu d-dokumentazzjoni ta’ 
prova li l-awtoritajiet kontraenti talbu skont 
l-Artikoli 59, 60 u, fejn dawn ikunu 
applikabbli, l-Artikoli 61, 62(1) u 63.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta operatur ekonomiku ikun qiegħed jiddipendi fuq entitajiet oħra biex jipprovdi, fir-
rigward tal-kriterji tal-għażla stabbiliti fl-Artikolu 56, huwa meħtieġ mill-Artikolu 62 (1) li 
jagħti prova lill-awtorità kontraenti li ser ikollu r-riżorsi meħtieġa għad-dispożizzjoni tiegħu. 
Filwaqt li l-awtodikjarazzjoni tista' tkun biżżejjed bħala prova preliminari, il-prova li 
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jissodisfa l-kriterji tal-għażla tista' tinkludi l-prova li qed tiġi akkwistata permezz ta' entità 
oħra. Din il-prova għandha tiġi pprovduta qabel ma jintrebaħ il-kuntratt.

Emenda 284
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma tagħti l-kuntratt, l-awtorità 
kontraenti għandha teħtieġ li l-offerent li 
ddeċidiet li tagħtih il-kuntratt jissottometti 
d-dokumentaazzjoni skont l-Artikoli 59 u 
60 u fejn dan ikun applikabbli, skont l-
Artikolu 61. L-awtorità kontraenti tista’ 
tistieden lill-atturi ekonomiċi sabiex 
jissuplimentaw jew jiċċaraw iċ-ċertifikati u 
d-dokumenti sottomessi skont l-
Artikoli 59, 60 u 61.

Qabel ma tagħti l-kuntratt, l-awtorità 
kontraenti għandha teħtieġ li l-offerent li 
ddeċidiet li tagħtih il-kuntratt jissottometti 
d-dokumentaazzjoni skont l-Artikoli 59 u 
60 u fejn dan ikun applikabbli, skont l-
Artikolu 61. L-awtorità kontraenti tista’ 
tistieden lill-atturi ekonomiċi sabiex 
jissuplimentaw jew jiċċaraw iċ-ċertifikati u 
d-dokumenti sottomessi skont l-
Artikoli 59, 60, 61 u 62(1).

Or. en

Emenda 285
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
joħolqu repożitorji ta' ċertifikat onlajn 
sigur fejn l-intrapriżi jistgħu jippreżentaw 
id-dokumentazzjoni kollha rilevanti darba 
kull sentejn. Din id-dokumentazzjoni 
għandha tkun aċċessibbli għall-
awtoritajiet kontraenti kollha f'kull livell, 
permezz tal-provvediment ta' numru ta' 
identifikazzjoni personali.

Or. en

Emenda 286
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 60 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala regola ġenerali, il-prova tal-qagħda 
ekonomika jew finanzjarja tal-attur 
ekonomiku tista’ tiġi pprovduta permezz 
ta’ waħda jew aktar mir-referenzi elenkati 
fl-Anness XIV, parti 1.

Bħala regola ġenerali, il-prova tal-qagħda 
ekonomika jew finanzjarja tal-attur 
ekonomiku kif ukoll tal-konformità mar-
regoli u l-istandards fil-qasam tas-saħħa 
u s-sigurtà, il-liġi soċjali u tax-xogħol 
definiti mill-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u minn ftehimiet kollettivi li 
japplikaw fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol, 
servizz jew provvista tista’ tiġi pprovduta 
permezz ta’ waħda jew aktar mir-referenzi 
elenkati fl-Anness XIV, parti 1.

Or. en

Emenda 287
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 60 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għandha tiġi provduta prova tal-
offerent li l-kandidati jkunu ħadu in 
kunsiderazzjoni, matul it-tfassil tal-offerta 
tagħhom, l-obbligi relatati mad-
dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-
impjiegi u l-kondizzjonijiet tax-xogħol li 
huma fis-seħħ fil-post fejn ix-xogħolijiet 
għandhom jitwettqu jew fejn is-servizzi 
għandhom jiġu pprovduti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 27 (2) tad-Direttiva 2004/18/KE reċenti dwar l-akkwist 
ġenerali. Ma hemm l-ebda raġuni biex titħassar din id-dispożizzjoni li tagħti kjarifika utli.

Emenda 288
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 61 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Standards ta’ garanzija tal-kwalità u Standards ta’ garanzija tal-kwalità u 
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standards ta’ ġestjoni ambjentali standards soċjali u standards ta’ ġestjoni 
ambjentali

Or. en

Emenda 289
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 61 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jeħtieġu l-produzzjoni ta' ċertifikati 
mfassla minn korpi pubbliċi indipendenti 
li jaffermaw li l-operatur ekonomiku 
jikkonforma ma' regoli u standards fil-
qasam tas-saħħa u s-sigurtà, il-liġi soċjali 
u tax-xogħol kif definiti mill-Unjoni u l-
leġiżlazzjoni nazzjonali u minn ftehimiet 
kollettivi li japplikaw fil-post fejn ikun se 
jiġi mwettaq ix-xogħol, is-servizz jew il-
provvista.

Or. en

Emenda 290
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 61 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ 
Stati Membri oħrajn, skont l-Artikolu 88, 
kwalunkwe informazzjoni relatata mad-
dokumenti mressqa bħala prova ta’ 
konformità mal-istandards tal-kwalità u 
ambjentali msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ 
dan l-Artikolu.

3. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ 
Stati Membri oħrajn, skont l-Artikolu 88, 
kwalunkwe informazzjoni relatata mad-
dokumenti mressqa bħala prova ta’ 
konformità mal-istandards tal-kwalità u 
ambjentali msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 
2a ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 291
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 63 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ma għandux jinxteħet dubju mingħajr 
ġustifikazzjoni fuq l-informazzjoni li tista’ 
tinkiseb mir-reġistrazzjoni fuq listi uffiċjali 
jew miċ-ċertifikati. Fir-rigward tal-ħlas tal-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u t-
taxxi, kull meta jkun se jingħata kuntratt 
jista’ jkun meħtieġ ċertifikat addizzjonali.

Ma għandux jinxteħet dubju mingħajr 
ġustifikazzjoni fuq l-informazzjoni li tista’ 
tinkiseb mir-reġistrazzjoni fuq listi uffiċjali 
jew miċ-ċertifikati. Fir-rigward tal-ħlas tal-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u t-
taxxi, kull meta jkun se jingħata kuntratt 
għandu jkun meħtieġ ċertifikat 
addizzjonali.

Or. en

Emenda 292
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, ir-
regolamenti jew id-dispożizzjonijiet 
amministrattivi nazzjonali li jikkonċernaw 
ir-remunerazzjoni ta’ ċerti servizzi, il-
kriterji li l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jibbażaw l-għoti ta’ kuntratti 
pubbliċi fuqhom għandhom ikunu waħda 
minn dawn li ġejjin:

imħassar

Or. de

Emenda 293
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, ir-regolamenti 
jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali li jikkonċernaw ir-
remunerazzjoni ta’ ċerti servizzi, il-kriterji 
li l-awtoritajiet kontraenti għandhom 

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, ir-regolamenti 
jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali li jikkonċernaw ir-
remunerazzjoni ta’ ċerti servizzi, jingħata 
l-kuntratt għall-aktar offerta 
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jibbażaw l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi 
fuqhom għandhom ikunu waħda minn 
dawn li ġejjin:

ekonomikament vantaġġjuża. L-awtorità 
kontraenti tista’ tiddetermina r-relazzjoni 
bejn il-prezz u s-servizz, li għandha tiġi 
stabbilita abbażi tad-dikjarazzjoni tal-
ispejjeż u tul il-ħajja kollha skont il-
kundizzjonijiet tal-Artikolu 67.

Or. de

Emenda 294
Jutta Steinruck

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, ir-regolamenti 
jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali li jikkonċernaw ir-
remunerazzjoni ta’ ċerti servizzi, il-kriterji
li l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jibbażaw l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi 
fuqhom għandhom ikunu waħda minn 
dawn li ġejjin:

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, ir-regolamenti 
jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali li jikkonċernaw ir-
remunerazzjoni ta’ ċerti servizzi, il-kriterju
li l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jibbażaw l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi fuqu 
huwa dak tal-aktar offerta li hija 
ekonomikament vantaġġjuża, l-aktar 
sostenibbli u li hija assoċjata mar-
regolamenti stipulati bi ftehim kollettiv.

Or. de

Emenda 295
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, ir-regolamenti 
jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali li jikkonċernaw ir-
remunerazzjoni ta’ ċerti servizzi, il-kriterji 
li l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jibbażaw l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi 

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, ir-regolamenti 
jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali li jikkonċernaw ir-
remunerazzjoni ta’ ċerti servizzi, u mill-
inqas billi jiġu osservati l-istandards 
soċjali, il-kriterji li l-awtoritajiet kontraenti 
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fuqhom għandhom ikunu waħda minn 
dawn li ġejjin:

għandhom jibbażaw l-għoti ta’ kuntratti 
pubbliċi fuqhom għandhom ikunu waħda 
minn dawn li ġejjin:

Or. fr

Emenda 296
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża;

imħassar

Or. de

Emenda 297
Jutta Steinruck

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża;

imħassar

Or. de

Emenda 298
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża;

(a) l-aktar offerta soċjalment, 
ambjentalment u ekonomikament 
vantaġġjuża;
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Or. en

Emenda 299
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. imħassar

Or. de

Emenda 300
Jutta Steinruck

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. imħassar

Or. de

Emenda 301
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. (b) l-aktar spiża baxxa. Meta l-għoti ta' 
kuntratt huwa bbażat fuq l-aktar spiża 
baxxa, l-awtorità kontraenti għandha 
tipprovdi fl-avviż jew fl-istedina biex jiġi 
konfermat l-interess għal din bi 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet.

Or. en

Emenda 302
Philippe Boulland
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Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jew kriterji soċjali innovattivi

Or. fr

Emenda 303
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-punt ta’ vista tal-awtorità 
kontraenti, l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża msemmija fil-putn (a) tal-
paragrafu 1 għandha tiġi identifikata fuq il-
bażi tal-kriterji marbutin mas-suġġett tal-
kuntratt pubbliku inkwistjoni. Dawk il-
kriterji għandhom jinkludu, minbarra l-
prezz jew l-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 1, kriterji oħrajn marbutin 
mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku 
inkwistjoni, bħal:

2. Mill-punt ta’ vista tal-awtorità 
kontraenti, l-aktar offerta ekonomikament,
soċjalment u ambjentalment vantaġġjuża 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt 
pubbliku inkwistjoni. Dawk il-kriterji 
għandhom jinkludu, minbarra l-prezz jew 
l-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, kriterji oħrajn marbutin mas-
suġġett jew il-produzzjoni tal-ħolqien tas-
suġġett tal-kuntratt pubbliku inkwistjoni, 
bħal:

Or. en

Emenda 304
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-punt ta’ vista tal-awtorità 
kontraenti, l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża msemmija fil-putn (a) tal-
paragrafu 1 għandha tiġi identifikata fuq il-

2. Mill-perspettiva tal-awtorità kontraenti, 
l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
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bażi tal-kriterji marbutin mas-suġġett tal-
kuntratt pubbliku inkwistjoni. Dawk il-
kriterji għandhom jinkludu, minbarra l-
prezz jew l-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 1, kriterji oħrajn marbutin 
mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku 
inkwistjoni, bħal:

kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt 
pubbliku inkwistjoni. Dawk il-kriterji 
għandhom jinkludu, minbarra l-prezz jew 
l-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, u tal-anqas l-osservanza tal-
istandards soċjali, kriterji oħrajn marbutin 
mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku 
inkwistjoni, bħal:

Or. fr

Emenda 305
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiċi estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibilità, id-disinjar għall-utenti kollha, 
il-karatteristiċi ambjentali u l-karattru
innovattiv;

(a) il-kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiċi estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibilità, id-disinn għall-utenti kollha, 
il-karattru innovattiv u l-impatt 
ambjentali matul iċ-ċiklu tal-ħajja;

Or. lt

Emenda 306
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal kuntratti ta’ servizzi u kuntratti li 
jinvolvu d-disinjar ta’ xogħlijiet, jistgħu 
jkunu kkunsidrati l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat għat-twettiq tal-kuntratt 
inkwistjoni, bil-konsegwenza li, wara l-
għoti tal-kuntratt, dan il-persunal jista’ jiġi 
sostitwit biss bil-kunsens tal-awtorità 
kontraenti, li trid tivverifika li s-sostituti 
jiżguraw organizzazzjoni u kwalità
ekwivalenti;

(b) għal kuntratti ta’ servizzi u kuntratti li 
jinvolvu d-disinjar ta’ xogħolijiet, jistgħu 
jkunu kkunsidrati l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat għat-twettiq tal-kuntratt 
inkwistjoni kif ukoll il-kwalifika u l-
kondotta professjonali ta' kwalunkwe 
sottokuntrattur, bil-konsegwenza li, wara 
l-għoti tal-kuntratt, dan il-persunal jista’ 
jiġi sostitwit biss bil-kunsens tal-awtorità 
kontraenti, li trid tivverifika li s-sostituti 
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jiżguraw organizzazzjoni, kwalifika u 
esperjenza ekwivalenti;

Or. en

Emenda 307
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal kuntratti ta’ servizzi u kuntratti li 
jinvolvu d-disinjar ta’ xogħlijiet, jistgħu 
jkunu kkunsidrati l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat għat-twettiq tal-kuntratt 
inkwistjoni, bil-konsegwenza li, wara l-
għoti tal-kuntratt, dan il-persunal jista’ jiġi 
sostitwit biss bil-kunsens tal-awtorità 
kontraenti, li trid tivverifika li s-sostituti 
jiżguraw organizzazzjoni u kwalità 
ekwivalenti;

(b) għal kuntratti ta’ servizzi u kuntratti li 
jinvolvu d-disinjar ta’ xogħolijiet, jistgħu 
jkunu kkunsidrati l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat għat-twettiq tal-kuntratt 
inkwistjoni kif ukoll il-kapaċitajiet, il-
ħiliet u l-kondotta professjonali ta' 
kwalunkwe sottokuntrattur, bil-
konsegwenza li, wara l-għoti tal-kuntratt, 
dan il-persunal jista’ jiġi sostitwit u jkun 
permess aktar sottokuntrattar biss bil-
kunsens tal-awtorità kontraenti, li trid 
tivverifika li s-sostituti jiżguraw 
organizzazzjoni u kwalità ekwivalenti;

Or. en

Emenda 308
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proċess speċifiku ta’ produzzjoni jew 
forniment tax-xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi mitluba jew ta’ kwalunkwe stadju
ieħor tul iċ-ċiklu tal-ħajja msemmi fil-
punt (22) tal-Artikolu 2, sa fejn dawk il-
kriterji huma speċifikati skont il-
paragrafu 4 u jikkonċernaw fatturi 
direttament involuti f’dawn il-proċessi u 
jikkaratterizzaw il-proċess speċifiku ta’ 
produzzjoni u forniment tax-xogħlijiet, 
provvisti jew servizzi mitluba.

imħassar
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Or. en

Emenda 309
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 1, fl-avviż dwar kuntratt, fl-
istedina għall-konferma tal-interess, fid-
dokumenti tal-akkwist jew, fil-każ ta’ 
djalogu kompetittiv, fid-dokument 
deskrittiv, l-awtorità kontraenti għandha 
tispeċifika il-koeffiċjent relattiv li hi tagħti 
lil kull wieħed mill-kriterji magħżula 
sabiex tiddetermina l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża.

Fil-każ imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 1, fl-avviż dwar kuntratt, fl-
istedina għall-konferma tal-interess, fid-
dokumenti tal-akkwist jew, fil-każ ta’ 
djalogu kompetittiv, fid-dokument 
deskrittiv, l-awtorità kontraenti għandha 
tispeċifika il-koeffiċjent relattiv li hi tagħti 
lil kull wieħed mill-kriterji magħżula 
sabiex tiddetermina l-aktar offerta 
ekonomikament, soċjalment u 
ambjentalment vantaġġjuża.

Or. en

Emenda 310
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spejjeż ambjentali esterni marbutin 
b’mod dirett maċ-ċiklu tal-ħajja, jekk il-
valur monetarju tagħhom ikun jista’ jiġi 
determinat u verifikat, li jistgħu jinkludu l-
ispiża relatata ma’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra u ta’ emissjonijiet ta’ 
sustanzi niġġiesa oħra u spejjeż oħrajn ta’ 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

(b) spejjeż esterni bħal spejjeż soċjali 
u/jew ambjentali marbutin b’mod dirett 
maċ-ċiklu tal-ħajja, jekk il-valur monetarju 
tagħhom ikun jista’ jiġi determinat u 
verifikat, li jistgħu jinkludu l-ispiża relatata 
ma’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra u ta’ 
emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa oħra u 
spejjeż oħrajn ta’ mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima.

Or. en

Emenda 311
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja



AM\903863MT.doc 107/137 PE491.021v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-awtoritajiet kontraenti jivvalutaw l-
ispejjeż permezz ta’ approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja, dawn għandhom jindikaw 
il-metodoloġija użata għall-kalkolu tal-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja fid-dokumenti 
tal-akkwist. Il-metodoloġija użata għandha 
tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Fejn l-awtoritajiet kontraenti jivvalutaw l-
ispejjeż permezz ta’ approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja, dawn għandhom jindikaw 
il-metodoloġija użata għall-kalkolu tal-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja fid-dokumenti 
tal-akkwist. Il-metodoloġija użata għandha 
tiġi ssimplifikata sabiex tkun aċċessibbli 
għall-SMEs u din għandha tissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Or. en

Emenda 312
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-awtoritajiet kontraenti jivvalutaw l-
ispejjeż permezz ta’ approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja, dawn għandhom jindikaw 
il-metodoloġija użata għall-kalkolu tal-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja fid-dokumenti 
tal-akkwist. Il-metodoloġija użata għandha 
tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Fejn l-awtoritajiet kontraenti jivvalutaw l-
ispejjeż permezz ta’ approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja, dawn għandhom jindikaw 
il-metodoloġija użata għall-kalkolu tal-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja fid-dokumenti 
tal-akkwist u jipprovdu l-metodu għall-
kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja għal 
kull offerent. Il-metodoloġija użata 
għandha tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 313
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun saret abbażi ta’ informazzjoni 
xjentifika jew hija bbażata fuq kriterji oħra 
li jistgħu jkunu verifikati oġġettivament u 
mingħajr diskriminazzjoni;

(a) tkun saret f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-partijiet interessati, ibbażata fuq
informazzjoni xjentifika jew fuq kriterji 
oħra li jistgħu jkunu verifikati 
oġġettivament u mingħajr 
diskriminazzjoni;
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Or. en

Emenda 314
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tkun ġiet stabbilita għal applikazzjoni 
ripetuta jew kontinwa;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni teskludi l-possibilità ta' applikazzjoni ta' metodoloġija personalizzata 
xierqa għal kuntratt partikolari, li hija possibbli taħt id-Direttivi kurrenti

Emenda 315
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tkun ġiet stabbilita għal applikazzjoni 
ripetuta jew kontinwa;

(b) tkun ġiet ittestjata u vverifikata mal-
fornituri u stabbilita għal applikazzjoni 
ripetuta jew kontinwa;

Or. en

Emenda 316
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jippermettu lill-atturi ekonomiċi, inklużu 
atturi ekonomiċi minn pajjiżi terzi, li 
japplikaw metodoloġija differenti għall-
istabbiliment ta’ spejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja 
tal-offerta tagħhom, sakemm jippruvaw li 
din il-metodoliġija tikkonforma mar-
rekwiżiti stabbiliti fil-punti a, b u c u hija 
ekwivalenti għall-metodoloġija indikata 
mill-awtorità kontraenti.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jippermettu lill-atturi ekonomiċi, inklużu 
atturi ekonomiċi minn pajjiżi terzi, li 
japplikaw metodoloġija differenti għall-
istabbiliment ta’ spejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja 
tal-offerta tagħhom, sakemm jippruvaw li 
din il-metodoliġija tikkonforma mar-
rekwiżiti stabbiliti fil-punti a, b u c u hija 
ekwivalenti għall-metodoloġija indikata 
mill-awtorità kontraenti. Madankollu 
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sabiex ma ssirx diskriminazzjoni ma' 
dawk l-offerenti li jinvestu ħin u flus 
sabiex jikkonformaw mal-metodoloġija 
indikata mill-awtorità kontraenti, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jistaqsu 
għal dokument ta’ terza persuna 
ċertifikata bħala prova biex ikun sodisfatt 
il-kriterju tal-ekwivalenza.

Or. en

Emenda 317
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull meta, permezz ta’ att leġiżlattiv tal-
Unjoni, tiġi adottata metodoloġija komuni 
għall-kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-
ħajja, inkluż permezz ta’ atti ddelegati 
skont il-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur,
din għandha tiġi applikata fejn il-kalkolu 
tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja jkun 
inkluż fil-kriterji tal-għoti msemmija fl-
Artikolu 66(1).

Kull metodoloġija komuni għall-kalkolu 
tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja adottata 
bħala parti minn att leġiżlattiv tal-Unjoni,
skont il-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, 
jew bħala parti minn speċifikazzjoni 
teknika Ewropea, għandha titqies li 
tissodisfa l-kriterji kif stabbiliti fil-
paragrafu 2, u tista’ tkun inkluża fil-
kriterji tal-għoti msemmija fl-
Artikolu 66(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu mħeġġa li jikkunsidraw l-ispejjeż taċ-ċiklu tal-
ħajja. Madankollu l-iżvilupp tal-metodu ta' kalkolu għadu jesperjenza xi problemi. L-obbligu 
li jintuża l-metodu tal-UE għadu ambizzjuż ħafna u barra minn hekk il-leġiżlazzjoni Ewropea 
dwar l-akkwist pubbliku tistabilixxi l-ħtiġijiet minimi li jistgħu jiġu ssuperati mill-awtoritajiet 
kontraenti sakemm dawn ikunu konformi mal-prinċipji tat-Trattat u mar-rekwiżiti speċifiċi 
għall-kriterji tal-għoti.

Emenda 318
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull meta, permezz ta’ att leġiżlattiv tal-
Unjoni, tiġi adottata metodoloġija komuni 

Kull meta, permezz ta’ att leġiżlattiv tal-
Unjoni, tiġi adottata metodoloġija komuni 
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għall-kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-
ħajja, inkluż permezz ta’ atti ddelegati 
skont il-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, 
din għandha tiġi applikata fejn il-kalkolu 
tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja jkun inkluż 
fil-kriterji tal-għoti msemmija fl-
Artikolu 66(1).

għall-kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-
ħajja, inkluż permezz ta’ atti ddelegati 
skont il-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, 
tali atti leġiżlattivi għandhom jiġu adottati 
b'konsultazzjoni mill-qrib mal-partijiet 
interessati. Metodoloġiji komuni bħal 
dawn għandhom ikunu applikati fejn il-
kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
jkun inkluż fil-kriterji tal-għoti msemmija 
fl-Artikolu 66(1).

Or. en

Emenda 319
Stephen Hughes
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prezz jew l-ispejjeż mitluba 
ikunu aktar minn 50 % orħos mill-
prezzijiet jew l-ispejjeż medji tal-
offerti li jifdal

(a) il-prezz jew l-ispejjeż mitluba 
ikunu aktar minn 25 % orħos mill-
prezzijiet jew l-ispejjeż medji tal-
offerti li jifdal, jew 15% għal 
servizzi u kuntratti ta’ xogħol li 
jirrikjedi ħafna ħaddiema

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kundizzjoni waħda hija biżżejjed sabiex jiġi stabbilit jekk offerta hiex baxxa wisq.  Il-limitu 
ta' 50% u 10% huma għolja wisq u jeħtieġ tnaqqis konsiderevoli, partikolarment fejn l-
ispejjeż tal-ħaddiema fuq is-servizz u x-xogħolijiet jiffurmaw parti kbira mill-kuntratt li jista' 
jwassal għal tnaqqis fil-pagi u l-kundizzjonijiet.

Emenda 320
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu aktar 
minn 20 % orħos mill-prezz jew l-ispejjeż 
tat-tieni l-irħas offerta

(b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu aktar 
minn 30 % orħos mill-prezz jew l-ispejjeż 
tat-tieni l-irħas offerta;

Or. en
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Emenda 321
Stephen Hughes
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu aktar 
minn 20 % orħos mill-prezz jew l-ispejjeż 
tat-tieni l-irħas offerta

(b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu aktar 
minn 10 % orħos mill-prezz jew l-ispejjeż 
tat-tieni l-irħas offerta

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kundizzjoni waħda hija biżżejjed sabiex jiġi stabbilit jekk offerta hiex baxxa wisq.  Il-limitu 
ta' 50% u 10% huma għolja wisq u jeħtieġ tnaqqis konsiderevoli, partikolarment fejn l-
ispejjeż tal-ħaddiema fuq is-servizz u x-xogħolijiet jiffurmaw parti kbira mill-kuntratt li jista' 
jwassal għal tnaqqis fil-pagi u l-kundizzjonijiet.

Emenda 322
Stephen Hughes
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ġew sottomessi tal-inqas ħames offerti. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar l-offerti li huma baxxi wisq għandhom jiġu applikati irrispettivament min-
numru ta' sottomissjonijiet.

Emenda 323
Stephen Hughes
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq 
għal raġunijiet oħra, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jitolbu spjegazzjoni 
għal dan ukoll

2. Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq  
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(a) minħabba l-użu tas-sottokuntratturi 
jew
(b) għal raġunijiet oħra, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
ukoll jitolbu tali spjegazzjonijiet, 
b'mod partikolari f'każijiet fejn il-
prezz jew l-ispejjeż mitluba huma 
inqas mill-prezz jew l-ispejjeż 
imħallsa lill-operatur attwali jew 
fejn il-prezz jew l-ispejjeż mitluba 
huma aktar baxxi mill-prezzijiet li 
jirriżultaw minn proċeduri tal-
akkwist oħra kurrenti u 
komparabbli.

Or. en

Emenda 324
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq 
għal raġunijiet oħra, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jitolbu spjegazzjoni għal 
dan ukoll.

2. Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq 
għal raġunijiet oħra, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jitolbu spjegazzjoni 
għal dan ukoll, b'mod partikolari f'każijiet 
fejn il-prezz jew l-ispejjeż mitluba huma 
inqas mill-prezz jew l-ispejjeż imħallsa 
lill-operatur attwali jew fejn il-prezz jew l-
ispejjeż mitluba huma aktar baxxi mill-
prezzijiet li jirriżultaw minn proċeduri tal-
akkwist oħra kurrenti u komparabbli.

Or. en

Emenda 325
Stephen Hughes
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispjegazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 jistgħu jkunu relatati 
b’mod partikolari ma’:

L-ispjegazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu relatati 
b’mod partikolari ma’:
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Emenda 326
Stephen Hughes
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) konformità, għall-inqas b’mod 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti 
mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-
qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol 
jew tal-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-
liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XI jew, fejn dawn ma 
jkunux applikabbli, ma’ 
dispożizzjonijiet oħrajn li jiżguraw 
livell ekwivalenti ta’ protezzjoni;

(d) konformità mad-
dispożizzjonijiet dwar il-ħarsien 
soċjali u tal-impjieg, 
kondizzjonijiet tax-xogħol li 
japplikaw fil-post fejn jitwettaq ix-
xogħol, servizz jew provvista jkunu 
se jiġu mwettqa kif stipulat mil-
leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew 
ftehimiet kollettivi jew minn 
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-
liġi tax-xogħol elenkati fl-Anness 
XI;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konformità mal-leġiżlazzjoni tax-xogħol u soċjali għandha bżonn tiżdied sabiex tiġġustifika 
l-prezz jew l-ispiża tax-xogħol jew tas-servizz. Il-bidliet ġew introdotti biex jiżguraw li 
operatur ma jkunx jista' jirbaħ l-offerta, minħabba li ma jkunx irrispetta l-leġiżlazzjoni soċjali 
u tax-xogħol.

Emenda 327
Sylvana Rapti
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) konformità, għall-inqas b’mod 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali 
tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XI jew, fejn dawn ma jkunux
applikabbli, ma’ dispożizzjonijiet oħrajn li 
jiżguraw livell ekwivalenti ta’ protezzjoni;

(d) konformità mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi
ambjentali jew mal-obbligi dwar il-
kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol, bħas-
saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 
inklużi l-ħaddiema li jagħmlu ħilithom 
biex itejbu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol tagħhom, is-sigurtà soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol kif stabbilit 
mill-UE u l-liġijiet nazzjonali, 
regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi, deċiżjonijiet ta' arbitraġġ, 



PE491.021v01-00 114/137 AM\903863MT.doc

MT

ftehim kollettiv u kuntratti, u 
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi tax-
xogħol elenkati fl-Anness XI, li japplikaw 
fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol, is-servizz 
jew il-provvista; dawn l-obbligi 
għandhom japplikaw ukoll 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali fejn 
ħaddiema minn Stat Membru wieħed 
jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor, 
jew, fejn mhux applikabbli, ma’ 
dispożizzjonijiet oħrajn li jiżguraw livell 
ekwivalenti ta’ protezzjoni;

Or. en

Emenda 328
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) konformità, għall-inqas b’mod 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali 
tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XI jew, fejn dawn ma jkunux 
applikabbli, ma’ dispożizzjonijiet oħrajn li 
jiżguraw livell ekwivalenti ta’ protezzjoni;

(d) konformità, għall-inqas b’mod 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali fil-
qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew tal-
liġi ambjentali jew tad-dispożizzjonijiet 
internazzjonali tal-liġi soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XI jew, fejn dawn ma 
jkunux applikabbli, ma’ dispożizzjonijiet 
oħrajn li jiżguraw livell ekwivalenti ta’ 
protezzjoni;

Or. en

Emenda 329
Stephen Hughes
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 3 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-possibilità li l-offerent jikseb 
għajnuna mill-Istat

imħassar

Or. en

Emenda 330
Stephen Hughes
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Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 3 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-possibilità li l-offerent jikseb 
għajnuna mill-Istat

imħassar

Or. en

Emenda 331
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kontraenti għandha tivverifika l-
informazzjoni pprovduta billi tikkonsulta 
lill-offerent. Din tista’ tiċħad l-offerta biss 
fejn il-provi ma jiġġustifikawx il-livell 
baxx tal-prezz jew tal-ispejjeż mitluba, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-elementi 
msemmija fil-paragrafu 3.

L-awtorità kontraenti għandha tivverifika l-
informazzjoni pprovduta billi tikkonsulta 
lill-offerent. Din tista’ tiċħad l-offerta biss 
fejn il-provi ma jiġġustifikawx il-livell 
baxx tal-prezz jew tal-ispejjeż mitluba, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-elementi 
msemmija fil-paragrafu 3, jew meta l-
ġustifikazzjoni li tingħata ma tkunx 
biżżejjed.

Or. en

Emenda 332
Stephen Hughes
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kontraenti għandha tivverifika l-
informazzjoni pprovduta billi tikkonsulta 
lill-offerent. Din tista’ tiċħad l-offerta biss
fejn il-provi ma jiġġustifikawx il-livell 
baxx tal-prezz jew tal-ispejjeż mitluba, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-elementi 
msemmija fil-paragrafu 3. 

L-awtorità kontraenti għandha tivverifika l-
informazzjoni pprovduta billi tikkonsulta 
lill-offerent. Din għandha tiċħad l-offerta 
fejn il-provi ma jiġġustifikawx il-livell 
baxx tal-prezz jew tal-ispejjeż mitluba, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-elementi 
msemmija fil-paragrafu 3.
. 

Or. en

Emenda 333
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jiċħdu 
l-offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-
offerta hija baxxa wisq għax ma 
tikkonformax mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali 
tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XI.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jiċħdu 
l-offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-
offerta hija baxxa wisq għax ma 
tikkonformax mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali fil-
qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew tal-
liġi ambjentali jew tad-dispożizzjonijiet 
internazzjonali tal-liġi soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XI.

Or. en

Emenda 334
Stephen Hughes
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jiċħdu 
l-offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-
offerta hija baxxa wisq għax ma 
tikkonformax mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali 
tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XI.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jiċħdu 
l-offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-
offerta hija baxxa wisq għax ma 
tikkonformax mad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fil-paragrafu 3.

Or. en

Emenda 335
Inês Cristina Zuber

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għandhom jiġu kkunsidrati l-Istati 
Membri li għandhom ekonomija b’defiċit, 
sabiex dawn il-pajjiżi ma jkunux imfixkla 
milli jippromwovu l-investiment pubbliku.
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Or. pt

Emenda 336
Sylvana Rapti
Proposta għal direttiva
Artikolu 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70 Artikolu 70
Kundizzjonijiet għat-twettiq ta’ kuntratt Kundizzjonijiet għat-twettiq ta’ kuntratt

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċjali 
relatati mat-twettiq ta’ kuntratt, dejjem 
jekk dawn jiġu indikati fis-sejħa għall-
kompetizzjoni jew fl-ispeċifikazzjonijiet. 
Dawk il-kundizzjonijiet jistgħu, b’mod 
partikolari jikkonċernaw 
kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali. 
Huma jinkludu wkoll ir-rekwiżit li atturi 
ekonomiċi jipprevedu kumpensi għar-riskji 
ta’ żidiet fil-prezzijiet li huma r-riżultat ta’ 
fluttwazzjonijiet fil-prezzijiet (hedging) u li 
jistgħu jaffettwaw b’mod sostanzjali it-
twettiq ta’ kuntratt.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċjali 
relatati mat-twettiq ta’ kuntratt, dejjem 
jekk dawn jiġu indikati fis-sejħa għall-
kompetizzjoni jew fl-ispeċifikazzjonijiet. 
Dawk il-kundizzjonijiet għandhom 
jinkludu obbligi dwar il-kundizzjonijiet 
soċjali u tax-xogħol, bħas-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol inklużi l-
ħaddiema li jagħmlu ħilithom biex itejbu 
s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 
tagħhom, is-sigurtà soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol kif stabbilit 
mill-UE u l-liġijiet nazzjonali, 
regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi, deċiżjonijiet ta' arbitraġġ, 
ftehim kollettiv u kuntratti, u 
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
tax-xogħol elenkati fl-Anness XI, li 
japplikaw fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol, 
is-servizz jew il-provvista; dawn l-obbligi 
għandhom japplikaw ukoll 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali fejn 
ħaddiema minn Stat Membru wieħed 
jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor. 
Huma jinkludu wkoll ir-rekwiżit li atturi 
ekonomiċi jipprevedu kumpensi għar-riskji 
ta’ żidiet fil-prezzijiet li huma r-riżultat ta’ 
fluttwazzjonijiet fil-prezzijiet (hedging) u li 
jistgħu jaffettwaw b’mod sostanzjali it-
twettiq ta’ kuntratt.

Or. en
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Emenda 337
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70 Artikolu 70
Kundizzjonijiet għat-twettiq ta’ kuntratt Kundizzjonijiet għat-twettiq ta’ kuntratt

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċjali 
relatati mat-twettiq ta’ kuntratt, dejjem 
jekk dawn jiġu indikati fis-sejħa għall-
kompetizzjoni jew fl-ispeċifikazzjonijiet. 
Dawk il-kundizzjonijiet jistgħu, b’mod 
partikolari jikkonċernaw 
kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali. 
Huma jinkludu wkoll ir-rekwiżit li atturi 
ekonomiċi jipprevedu kumpensi għar-riskji 
ta’ żidiet fil-prezzijiet li huma r-riżultat ta’ 
fluttwazzjonijiet fil-prezzijiet (hedging) u li 
jistgħu jaffettwaw b’mod sostanzjali it-
twettiq ta’ kuntratt.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċjali 
relatati mat-twettiq ta’ kuntratt, dejjem 
jekk dawn jiġu indikati fis-sejħa għall-
kompetizzjoni jew fl-ispeċifikazzjonijiet. 
Dawk il-kundizzjonijiet jistgħu, b’mod 
partikolari jikkonċernaw 
kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali u 
għandhom jinkludu obbligi dwar il-
kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol, bħas-
saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 
inklużi l-ħaddiema li jagħmlu ħilithom 
biex itejbu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol tagħhom, is-sigurtà soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol kif stabbilit 
mill-UE u l-liġijiet nazzjonali, 
regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi, deċiżjonijiet ta' arbitraġġ, 
ftehim kollettiv u kuntratti, u 
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
tax-xogħol elenkati fl-Anness XI, li 
japplikaw fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol, 
is-servizz jew il-provvista; dawn l-obbligi 
għandhom japplikaw ukoll 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali fejn 
ħaddiema minn Stat Membru wieħed 
jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor. 
Huma jinkludu wkoll ir-rekwiżit li atturi 
ekonomiċi jipprevedu kumpensi għar-riskji 
ta’ żidiet fil-prezzijiet li huma r-riżultat ta’ 
fluttwazzjonijiet fil-prezzijiet (hedging) u li 
jistgħu jaffettwaw b’mod sostanzjali it-
twettiq ta’ kuntratt.

Or. en

Emenda 338
Sari Essayah
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Proposta għal direttiva
Artikolu 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70 Artikolu 70
Kundizzjonijiet għat-twettiq ta’ kuntratt Kundizzjonijiet għat-twettiq ta’ kuntratt

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċjali 
relatati mat-twettiq ta’ kuntratt, dejjem 
jekk dawn jiġu indikati fis-sejħa għall-
kompetizzjoni jew fl-ispeċifikazzjonijiet. 
Dawk il-kundizzjonijiet jistgħu, b’mod 
partikolari jikkonċernaw 
kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali. 
Huma jinkludu wkoll ir-rekwiżit li atturi 
ekonomiċi jipprevedu kumpensi għar-riskji 
ta’ żidiet fil-prezzijiet li huma r-riżultat ta’ 
fluttwazzjonijiet fil-prezzijiet (hedging) u li 
jistgħu jaffettwaw b’mod sostanzjali it-
twettiq ta’ kuntratt.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċjali 
relatati mat-twettiq ta’ kuntratt, dejjem 
jekk dawn jiġu indikati fis-sejħa għall-
kompetizzjoni jew fl-ispeċifikazzjonijiet. 
Dawk il-kundizzjonijiet jistgħu, b’mod 
partikolari jikkonċernaw 
kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali. 
Huma jinkludu wkoll ir-rekwiżit li atturi 
ekonomiċi jipprevedu kumpensi għar-riskji 
ta’ żidiet fil-prezzijiet li huma r-riżultat ta’ 
fluttwazzjonijiet fil-prezzijiet (bl-użu ta' 
strateġiji ta' hedging differenti inkluż l-
użu ta' formoli għall-adozzjoni tal-
prezzijiet) u li jistgħu jaffettwaw b’mod 
sostanzjali it-twettiq ta’ kuntratt.

Or. en

Emenda 339
Olle Ludvigsson
Proposta għal direttiva
Artikolu 70a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70a
Obbligi relatati mat-taxxi, il-protezzjoni 

ambjentali, id-dispożizzjonijiet għall-
protezzjoni tal-impjiegi u l-kundizzjonijiet 

tax-xogħol
Awtorità kontraenti tista' tiddikjara fid-
dokumenti tal-kuntratt, jew tkun obbligata 
minn Stat Membru biex issemmi, il-korp 
jew korpi li minnhom kandidat jew 
offerent jista' jikseb l-informazzjoni 
xierqa dwar l-obbligi relatati mat-taxxi, il-
protezzjoni ambjentali, dispożizzjonijiet 
għall-protezzjoni tal-impjieg u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol li normalment 
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jiġu applikati fil-post fejn ix-xogħolijiet 
għandhom jitwettqu jew fejn is-servizzi 
għandhom jiġu pprovduti u li għandhom 
ikunu applikabbli għax-xogħolijiet 
imwettqa fuq is-sit jew għas-servizzi 
pprovduti matul it-twettiq tal-kuntratt.
2. L-Awtorità kontraenti li tipprovdi l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha titlob lill-offerenti jew kandidati 
fil-proċedura tal-għoti ta' kuntratt biex 
jindikaw li jkunu qiesu, meta fasslu l-
offerta tagħhom, l-obbligi relatati mad-
dispożizzjonijiet għall-protezzjoni tal-
impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol li 
huma normalment applikati fil-post fejn 
ix-xogħolijiet għandhom jitwettqu jew 
fejn is-servizzi għandhom jiġu pprovduti.
3. Stati Membri li għandhom protezzjoni 
ta' whistle blower għall-impjegati pubbliċi 
(fis-settur pubbliku) jistgħu jitolbu li 
protezzjoni ekwivalenti tingħata lil 
persuni impjegati mill-operatur 
ekonomiku, jekk operatur ekonomiku 
iwettaq servizzi li huma ffinanzjati 
pubblikament.

Or. en

Emenda 340
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtorità 
kontraenti tista’ titlob jew tista’ tkun 
meħtieġa minn Stat Membru li titlob lill-
offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika 
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista’ 
jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti.

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtorità 
kontraenti għandha titlob jew tista’ tkun 
meħtieġa minn Stat Membru li titlob lill-
offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika 
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista’ 
jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti, jipprovdi 
informazzjoni dwar is-sottokuntrattur 
inklużi l-ismijiet, id-dettalji tal-kuntatt u 
r-rappreżentanti legali. Kwalunkwe tibdil 
fil-katina tas-sottokuntrattar għandu jkun 
propost mill-operatur ekonomiku u 
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approvat mill-awtorità kontraenti. Il-bidla 
proposta għandha tiġi miċħuda jekk ma 
tiggarantixxix ir-rispett tal-prinċipju 
ġenerali definit fl-Artikolu 54.2 jew jekk 
tapplika waħda mill-kundizzjonijiet għall-
esklużjoni stabbiliti fl-Artikolu 55. 
Kwalunkwe tibdil fil-katina tas-
sottokuntrattar għandu jiżgura r-rispett 
tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u 
tal-kondizzjonijiet stabbiliti fid-dokumenti 
ta' akkwist u għandu jiggarantixxi t-
twettiq tad-dmirijiet marbuta mal-kuntratt 
ekwivalenti għal dak definit fl-offerta. Fil-
każ li l-bidla proposta tkun ukoll dwar l-
involviment ta' sottokuntrattur ġdid, il-
kuntrattur prinċipali għandu jindika 
ismu, id-dettalji tal-kuntatt u r-
rappreżentanti legali.

Or. en

Emenda 341
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Proposta għal direttiva
Artikolu 71 – paragrafu  2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
fuq talba tas-sottokuntrattur u fejn in-
natura tal-kuntratt tkun tippermetti dan, 
l-awtorità kontraenti għandha 
tittrasferixxi l-ħlasijiet dovuti direttament 
lis-sottokuntrattur għas-servizzi, il-
provvisti jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-
kuntrattur prinċipali. F’dan il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jimplimentaw 
mekkaniżmi xierqa li jippermettu lill-
kuntrattur prinċipali sabiex joġġezzjona 
għal ħlasijiet mhux dovuti. L-
arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod 
ta’ ħlas għandhom jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-akkwist.

imħassar

Or. en

Emenda 342
Sari Essayah
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Proposta għal direttiva
Artikolu 71 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
fuq talba tas-sottokuntrattur u fejn in-
natura tal-kuntratt tkun tippermetti dan, 
l-awtorità kontraenti għandha 
tittrasferixxi l-ħlasijiet dovuti direttament 
lis-sottokuntrattur għas-servizzi, il-
provvisti jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-
kuntrattur prinċipali. F’dan il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jimplimentaw 
mekkaniżmi xierqa li jippermettu lill-
kuntrattur prinċipali sabiex joġġezzjona 
għal ħlasijiet mhux dovuti. L-
arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod 
ta’ ħlas għandhom jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-akkwist.

imħassar

Or. en

Emenda 343
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 71 – paragrafu  3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-attur ekonomiku 
prinċipali.

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-kuntrattur u s-
sottokuntratturi prinċipali. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu sistema ta' 
responsabbiltà konġunta u separata fuq 
il-kantina tas-sottokuntrattar.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kuntrattur prinċipali u kwalunkwe 
subkuntrattur intermedjarju jista' jiġi 
direttament responsabbli bħala garanti, 
minbarra jew minflok sottokuntrattur, 
għal kwalunkwe responsabbiltà li 
tirriżulta min-nuqqas ta’ konformità mis-
sottokuntrattur mad-dispożizzjonijiet 
relatati mad-drittijiet fundamentali, is-
saħħa u s-sigurtà, regoli u standards 
soċjali, l-impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-
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xogħol, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol u s-sigurtà soċjali, kif stabbilit 
mill-UE u l-liġijiet nazzjonali, 
regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi, deċiżjonijiet ta' arbitraġġ, 
ftehim kollettiv u kuntratti, u 
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
tax-xogħol elenkati fl-Anness XI, li 
japplikaw fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol, 
is-servizz jew il-provvista; dawn l-obbligi 
għandhom japplikaw ukoll 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali fejn 
ħaddiema minn Stat Membru wieħed 
jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor. 
Dan għandu japplika mingħajr ebda 
kondizzjonijiet ulterjuri, b'mod partikolari 
mingħajr ma s-suġġett jew suġġetti 
jinżammu responsabbli direttament għal 
tort.
L-Istati Membri jistgħu jipprovdu regoli
b'responsabilità aktar stretta fil-liġi 
nazzjonali.
L-awtorità kontraenti fil-kuntratt tagħha 
mal-kuntrattur prinċipali, u l-kuntrattur 
prinċipali u kwalunkwe subkuntrattur 
intermedjarju fil-kuntratti tagħhom ma’ 
sottokuntratturi tagħhom, għandhom 
jistipulaw li fil-każ li jkollhom raġuni biex 
jemmnu li sottokuntrattur immedjat 
tagħhom ikun kiser ir-regoli msemmija 
fil-tieni subparagrafu, is-sottokuntrattur 
immedjat għandu jieħu azzjoni immedjata 
biex jirrimedja s-sitwazzjoni, u li, 
f'nuqqas ta' dan, il-kuntratt ikkonċernat 
għandu jiġi mitmum.
Jekk il-terminazzjoni tal-kuntratt u l-bdil 
tas-sottokuntrattur ikkonċernat jieħu l-
forma ta' trasferiment ta' impriża, kif 
definit fl-Direttiva 2001/23/KE, 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
ta' dik id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa sistema ta' responsabbiltà konġunta u separata fuq il-kantina tas-
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sottokuntrattar sabiex jiġi evitat l-abbuż fuq id-drittijiet tal-ħaddiema.

Emenda 344
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 71 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-attur ekonomiku 
prinċipali.

3. Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr 
ħsara għall-kwistjoni tar-responsabilità tal-
attur ekonomiku prinċipali.

Or. en

Ġustifkazzjoni

Hija meħtieġa sistema ta' responsabbiltà konġunta u separata fuq il-kantina tas-
sottokuntrattar sabiex jiġi evitat l-abbuż fuq id-drittijiet tal-ħaddiema.

Emenda 345
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 71a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 71a
Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtorità 
kontraenti għandha tistipula li l-
kundizzjonijiet u r-rekwiżiti li japplikaw 
għall-offerent japplikaw ukoll għal 
partijiet terzi li jwettqu parti mill-kuntratt 
bħala sottokuntratturi.

Or. nl

Emenda 346
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 71b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 71 b
Fil-każ taċ-ċirkostanzi msemmija fid-
Direttiva 2001/23/KE, din id-Direttiva 
għandha tapplika wkoll għax-xiri jew 
forom oħra ta’ akkwist ta’ xogħlijiet, 
provvisti jew servizzi minn awtorità 
kontraenti waħda jew aktar minn 
operaturi ekonomiċi magħżula minn 
dawk l-awtoritajiet kontraenti, sew jekk 
ix-xogħlijiet, provvisti jew servizzi jkunu 
maħsuba għal għan pubbliku u sew jekk 
le, fil-kuntest ta’ din id-Direttiva dwar l-
Akkwisti.

Or. nl

Emenda 347
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madanakollu, l-ewwel subparagrafu ma 
għandux japplika fil-każ ta’ suċċessjoni 
universali jew parzjali fil-pożizzjoni tal-
kuntrattur inizjali, wara operazzjonijiet ta’ 
ristrutturar korporattiv jew insolvenza ta’ 
attur ekonomiku ieħor li jissodisfa l-kriterji 
tal-għażla kwalitattiva inizjalment 
stabbiliti, dejjem jekk din ma twassalx għal 
modifiki sostanzjali oħrajn għall-kuntratt u 
ma għandhiex l-għan li tevita l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Madanakollu, l-ewwel subparagrafu ma 
għandux japplika fil-każ ta’ suċċessjoni 
universali jew parzjali fil-pożizzjoni tal-
kuntrattur inizjali, wara operazzjonijiet ta’ 
ristrutturar korporattiv jew insolvenza ta’ 
attur ekonomiku ieħor li jissodisfa l-kriterji 
tal-għażla kwalitattiva inizjalment 
stabbiliti, dejjem jekk din ma twassalx għal 
modifiki sostanzjali oħrajn għall-kuntratt u 
ma għandhiex l-għan li tevita l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Lanqas 
ma għandu japplika l-ewwel 
subparagrafu fil-każ ta' ristrutturazzjoni 
tal-awtorità kontraenti, peress li l-awtorità 
kontraenti għandha d-dritt li tittrasferixxi 
l-ftehim lil parti terza, li tkun responsabbli 
għad-dmirijiet tal-awtorità kontraenti.

Or. en
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Emenda 348
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limit stabbiliti fl-Artikolu 4 u 
fejn hija taħt il-5% tal-prezz tal-kuntratt 
inizjali, dejjem jekk il-modifika ma tibdilx 
in-natura ġenerali tal-kuntratt. Fejn isiru 
diversi modifiki suċċessivi, il-valur għandu 
jiġi valutat fuq il-bażi tal-valur kumulattiv 
tal-modifiki suċċessivi.

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limit stabbiliti fl-Artikolu 4 u 
fejn hija taħt il-10% tal-prezz tal-kuntratt 
inizjali, dejjem jekk il-modifika ma tibdilx 
in-natura ġenerali tal-kuntratt. Fejn isiru 
diversi modifiki suċċessivi, il-valur għandu 
jiġi valutat fuq il-bażi tal-valur kumulattiv 
tal-modifiki suċċessivi.

Or. en

Emenda 349
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
skont il-kundizzjonijiet determinati mil-liġi 
kuntrattwali nazzjonali applikabbli, l-
awtoritajiet kontraenti jkollhom il-
possibilità li jitterminaw kuntratt pubbliku 
matul it-terminu tiegħu fejn tiġi sodisfatta 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
liġi kuntrattwali nazzjonali hija segwita 
meta jintemm kuntratt ta' akkwist 
pubbliku. L-Istati Membri jistgħu, skont 
il-kundizzjonijiet determinati mil-liġi 
kuntrattwali nazzjonali applikabbli, meta
jagħtu lill-awtoritajiet kontraenti l-
possibilità li jitterminaw kuntratt pubbliku 
matul it-terminu tiegħu, jeħtieġu li tiġi 
sodisfatta waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 350
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtoritajiet kontraenti li beħsiebhom 
jagħtu kuntratt pubbliku għas-servizzi 
msemmija fl-Artikolu 74 jridu jħabbru l-
intenzjoni tagħhom permezz ta’ avviż 
dwar kuntratt.

imħassar

Or. en

Emenda 351
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Annessi VI Parti H u I, skont 
il-forom standard.

L-avviżi msemmija fil-paragrafu 1  
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Annessi VI Parti I.

Or. en

Emenda 352
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 49.

4. L-avviżi msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 49.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trattament speċifiku ta' servizzi huwa ġġustifikat biss safejn dan japplika għas-servizzi kollha 
tal-istess natura, servizzi legali - sottostanti mal-istess prinċipji ta' kunfidenzjalità 
m'għandhomx jiġu diskrimiati.

Emenda 353
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw proċeduri xierqa għall-
għoti ta’ kuntratti soġġetti għal dan il-
Kapitolu, li jiżguraw konformità sħiħa 
mal-prinċipji ta’ trasparenza u trattament 
ugwali tal-atturi ekonomiċi u li 
jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti 
sabiex jieħdu f’kunsiderazzjoni l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 354
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw proċeduri xierqa għall-għoti 
ta’ kuntratti soġġetti għal dan il-Kapitolu, li 
jiżguraw konformità sħiħa mal-prinċipji ta’ 
trasparenza u trattament ugwali tal-atturi 
ekonomiċi u li jippermettu lill-awtoritajiet 
kontraenti sabiex jieħdu f’kunsiderazzjoni 
l-ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni.

1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw proċeduri xierqa għall-għoti 
ta’ kuntratti soġġetti għal dan il-Kapitolu, li 
jiżguraw konformità sħiħa mal-prinċipji ta’ 
trasparenza, nondiskriminazzjoni u 
trattament ugwali tal-atturi ekonomiċi u li 
jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti 
sabiex jieħdu f’kunsiderazzjoni l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni.

Or. en

Emenda 355
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-servizzi, 
il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji differenti 
ta’ utenti, l-involviment u s-setgħa tal-
utenti u l-innovazzjoni. L-Istati Membri 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw livell 
għoli ta’ kwalità, il-kontinwità, l-
aċċessibilità, id-disponibilità u l-
komprensività tas-servizzi, il-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-kategoriji differenti ta’ utenti, 
l-involviment u s-setgħa tal-utenti u l-
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jistgħu jiddeċiedu wkoll li l-għażla tal-
fornitur tas-servizzi ma għandhiex tittieħed 
fuq il-bażi unika tal-prezz għall-forniment 
tas-servizz.

innovazzjoni. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu wkoll li l-għażla tal-fornitur tas-
servizzi ma għandhiex tittieħed fuq il-bażi 
unika tal-prezz għall-forniment tas-servizz.

Or. en

Emenda 356
Emilie Turunen
Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-servizzi, 
il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji differenti 
ta’ utenti, l-involviment u s-setgħa tal-
utenti u l-innovazzjoni. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu wkoll li l-għażla tal-
fornitur tas-servizzi ma għandhiex 
tittieħed fuq il-bażi unika tal-prezz għall-
forniment tas-servizz.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-servizzi, 
il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji differenti 
ta’ utenti, l-involviment u s-setgħa tal-
utenti u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 357
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-servizzi, 
il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji differenti 
ta’ utenti, l-involviment u s-setgħa tal-
utenti u l-innovazzjoni. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu wkoll li l-għażla tal-
fornitur tas-servizzi ma għandhiex

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-servizzi, 
il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji differenti 
ta’ utenti, l-involviment u s-setgħa tal-
utenti u l-innovazzjoni. Huma jeskludu l-
fatt li l-għażla tal-fornitur tas-servizzi 
għandha tittieħed fuq il-bażi unika tal-
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tittieħed fuq il-bażi unika tal-prezz għall-
forniment tas-servizz.

prezz għall-forniment tas-servizz. 

Or. de

Emenda 358
Riikka Manner, Sampo Terho
Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-servizzi, 
il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji differenti 
ta’ utenti, l-involviment u s-setgħa tal-
utenti u l-innovazzjoni. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu wkoll li l-għażla tal-
fornitur tas-servizzi ma għandhiex 
tittieħed fuq il-bażi unika tal-prezz għall-
forniment tas-servizz.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw 
kwalità għolja, il-kontinwità, l-
aċċessibilità, prezz gġal but ta’ kulħadd, 
id-disponibilità u l-komprensività tas-
servizzi, il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji 
differenti ta’ utenti, l-involviment u s-
setgħa tal-utenti, is-sodisfazzjon tagħhom, 
l-inklużjoni soċjali u, fejn rilevanti, l-
innovazzjoni. Meta jfasslu l-kriterji ta’ 
kwalità, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jirreferu għall-kriterji stabbiliti fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għal 
Servizzi Soċjali.

Or. en

Emenda 359
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jagħżlu li jillimitaw il-parteċipazzjoni fi 
proċedura għall-għoti tas-servizzi soċjali 
u tas-saħħa lil organizzazzjonijiet bla 
profitt, sakemm il-liġi nazzjonali li hija 
kompatibbli mal-liġi Ewropea tipprovdi 
għal aċċess ristrett għal ċerti servizzi 
għall-benefiċċju ta' organizzazzjonijiet bla 
profitt, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti 
tal-Ġustizzja. Is-sejħa għal kompetizzjoni 
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għandha tagħmel riferenza għal din id-
dispożizzjoni. Il-prinċipji bażiċi 
ta' trasparenza u trattament ugwali 
għandhom jiġu rispettati.

Or. en

Ġustifkazzjoni

Skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, b'mod partikolari s-sentenza fil-każ C-70/95 
(Sodemare), l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jirriservaw kuntratti għal organizzazzjonijiet bla 
profitt, jekk tali restrizzjoni hija prevista mil-liġi nazzjonali u kompatibbli mal-liġi Ewropea, 
jekk dan huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jintlaħqu ċerti miri soċjali tas-sistema soċjali 
nazzjonali.

Emenda 360
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki 
dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet 
marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-
inklużjoni soċjali inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilitajiet, jew it-
trawwim tal-innovazzjoni;

(b) ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki 
dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet 
marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-
inklużjoni soċjali, kriterji soċjali bħall-
bilanċ tas-sessi u l-kummerċ etiku inkluża 
l-aċċessibilità għal persuni b’diżabilitajiet 
u opportunitajiet ta’ impjieg għall-
ħaddiema b’diżabilità, żvantaġġati jew 
vulnerabbli, jew it-trawwim tal-
innovazzjoni;

Or. en

Emenda 361
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi ta’ 
indikaturi ta’ twissija komprensivi u 
azzjonabbli li jipprevjenu, jidentifikaw u 
jirrapportaw b’mod adegwat każijiet ta’ 
frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ interess u
irregolaritajiet serji oħra fl-akkwist;

(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi ta’ 
indikaturi u monitoraġġ ta’ twissija 
komprensivi u azzjonabbli li jipprevjenu, 
jidentifikaw u jirrapportaw b’mod adegwat 
każijiet ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ 
interess, irregolaritajiet serji oħra fl-
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akkwist kif ukoll ksur speċifiku tad-
dispożizzjonijiet li jinsabu fl-Artikoli 54, 
55 u 71;

Or. en

Emenda 362
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-awtoritajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi ma 
tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;

(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji u minn assoċjazzjonijiet 
professjonali jew korpi simili dwar l-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi u jittrażmetti l-
analiżi lill-awtoritajiet kontraenti 
kompetenti, li għandu jkollhom l-obbligu li 
jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-deċiżjonijiet 
tagħhom jew, fejn l-analiżi ma tiġix 
segwita, jispjegaw ir-raġunijiet għalfejn 
warrbuha;

Or. en

Emenda 363
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
wkoll paragun annwali bejn il-prezzijiet 
mibgħuta u l-ispiża attwali ta' kuntratti li 
diġà ġew imwettqa u l-influwenza 
potenzjali fuq in-numru ta' persunal 
impjegat mill-fornituri.

Or. en

Emenda 364
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 87 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni strutturi ta’ appoġġ 
tekniku sabiex jipprovdu parir legali u 
ekonomiku, gwida u assistenza lill-
awtoritajiet kontraenti fit-tħejjija u t-
twettiq tal-proċeduri ta’ akkwist. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li kull 
awtorità kontraenti tista’ tikseb assistenza 
kompetenti u konsulenza dwar 
kwistjonijiet individwali.

1. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni strutturi ta’ appoġġ 
tekniku sabiex jipprovdu parir legali u 
ekonomiku, gwida u assistenza lill-
awtoritajiet kontraenti fit-tħejjija u t-
twettiq tal-proċeduri ta’ akkwist. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li kull 
awtorità kontraenti tista’ tikseb assistenza 
kompetenti u konsulenza dwar 
kwistjonijiet individwali, b'mod 
partikolari fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet li jinsabu fl-Artikoli 54, 
55 u 71.

Or. en

Emenda 365
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
atturi ekonomiċi interessati jkollhom 
aċċess faċli għal informazzjoni xierqa dwar 
l-obbligi relatati mat-taxxi, il-protezzjoni 
ambjentali, u l-obbligi legali soċjali u tax-
xogħol, li huma fis-seħħ fl-Istat Membru, 
fir-reġjun jew lokalità fejn ix-xogħlijiet
għandhom jitwettqu jew fejn is-servizzi 
għandhom jiġu pprovduti u li se jkunu 
applikabbli għax-xogħlijiet imwettqa fuq 
il-post jew għas-servizzi pprovduti matul 
it-twettiq tal-kuntratt.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
atturi ekonomiċi interessati jkollhom 
aċċess faċli għal informazzjoni xierqa dwar 
l-obbligi relatati mat-taxxi, il-protezzjoni 
ambjentali, u l-obbligi legali soċjali u tax-
xogħol, li japplikaw fil-post fejn ix-
xogħolijiet għandhom jitwettqu jew fejn is-
servizzi għandhom jiġu pprovduti. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti jiddikjaraw fejn 
tista' tinstab l-informazzjoni fid-
dokumenti tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 366
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti, fil-proċedura tal-
għoti tal-kuntratt, jitolbu lill-offerenti jew 
kandidati biex jindikaw li jkunu qiesu, 
meta fasslu l-offerta tagħhom, l-obbligi 
relatati mal-liġi soċjali u tax-xogħol, li 
japplikaw fejn ix-xogħolijiet għandhom 
jitwettqu jew fejn is-servizzi għandhom 
jiġu pprovduti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa tintroduċi l-Artikolu 27 (2) attwali tad-Direttiva 2004/18/KE dwar l-
akkwist pubbliku.

Emenda 367
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Anness VIII – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“standard” tfisser speċifikazzjoni teknika 
approvata minn korp ta’ standardizzazzjoni 
rikonoxxut għal applikazzjoni repetuta 
jew kontinwa, li l-konformità magħha 
mhijiex obbligatorja u li taqa’ f’waħda 
mill-kategoriji li ġejjin:

‘standard’ tfisser speċifikazzjoni teknika 
stabbilita b’kunsens u approvata minn 
organizzazzjoni ta’ standardizzazzjoni 
rikonoxxuta għal użu repetut jew 
kontinwu, li l-konformità magħha mhijiex
obbligatorja u li taqa’ f’waħda mill-
kategoriji li ġejjin:

Or. en

Emenda 368
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Anness VIII – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “Speċifikazzjoni teknika komuni” 
tfisser speċifikazzjoni teknika stabbilita 
skont proċedura rikonoxxuta mill-Istati 
Membri jew skont l-Artikoli 9 u 10 tar-
Regolament [XXX] tal-Parlament u tal-

(4) ‘Speċifikazzjoni teknika komuni’ 
tfisser speċifikazzjoni teknika stabbilita 
skont proċedura rikonoxxuta mill-Istati 
Membri jew, fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informatika u tal-komunikazzjoni, skont l-
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Kunsill dwar l-istandardizzazzjoni 
Ewropea [u li jemenda d-Direttivi tal-
Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-
Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 
97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 
2007/23/KE, 2009/105/KE u 2009/23/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill] li 
ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea;

Artikoli 9 u 10 tar-Regolament [XXX] tal-
Parlament u tal-Kunsill dwar l-
istandardizzazzjoni Ewropea [u li jemenda 
d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 
93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 
94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 
2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/105/KE u 
2009/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill] li ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 369
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp
Proposta għal direttiva
Anness XI – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Konvenzjoni 94 dwar il-Klawżoli tax-
Xogħol fil-Kuntratti Pubbliċi.

Or. en

Emenda 370
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Ċertifikazzjoni li l-attur ekonomiku 
mhuwiex soġġett għal proċeduri ta’ 
insolvenza jew stralċ kif imsemmi fl-
Artikolu 55(3)(b);

(c) Ċertifikazzjoni li l-attur ekonomiku 
mhuwiex f’waħda mis-sitwazzjonijiet 
elenkati fl-Artikoli 55(3) u 44 (3a) ġdid;

Or. en

Emenda 371
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti II – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ċertifikati jew dikjarazzjonijiet xierqa 
dwar l-evidenza tar-rispett tar-regoli u 
standards tal-liġi soċjali u tax-xogħol kif 
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stabbilit bil-liġi tal-Unjoni u l-
leġiżlazzjoni nazzjonali u minn ftehimiet 
kollettivi li japplikaw fil-post fejn għandu 
jitwettaq ix-xogħol, is-servizz jew il-
provvista;

Or. en

Emenda 372
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti II – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) indikazzjoni tal-miżuri ta’ ġestjoni 
ambjentali li l-attur ekonomiku se jkun 
jista’ japplika meta jwettaq il-kuntratt;

(f) indikazzjoni tal-miżuri ta’ ġestjoni 
ambjentali u soċjali li l-attur ekonomiku se 
jkun jista’ japplika meta jwettaq il-kuntratt;

Or. en

Emenda 373
Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti II – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f a) indikazzjoni tas-sistemi għall-
ġestjoni u t-traċċar tal-katina tal-provvista 
li l-operatur ekonomiku se jkun jista' 
japplika meta jwettaq il-kuntratt;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-Sistemi għall-ġestjoni u t-traċċar tal-katina tal-provvista huma partikolarment importanti 
fejn ikunu ġew użati karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja bħala speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kriterji ta' għoti. Dawn ikunu rilevanti wkoll għal xi kundizzjonijiet tal-prestazzjoni tal-
kuntratt. M'hemm l-ebda raġuni għaliex l-awtorità kontraenti għandha tkun tista' tistaqsi 
dwar tagħmir tekniku u l-miżuri għall-ġestjoni ambjentali tal-offerent, u imbgħad ma tkunx 
tista’ tistaqsi dwar is-sistemi u l-proċeduri fis-seħħ fir-rigward tar-relazzjoni tal-offerent mal-
katina tal-provvista tiegħu.

Emenda 374
Sari Essayah
Proposta għal direttiva
Anness 16 – kolonna 2 – l-aħħar ringiela 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kodiċi CPV Deskrizzjoni

Skola u trasport tal-istudenti

Or. en


