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Emenda 167
Heide Rühle

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 
53(1) l-Artikolu 62 u l-Artikolu 114 kif 
ukoll il-Protokoll Nru 26 tiegħu,

Or. en

Emenda 168
Anna Hedh

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 Nru 26 
tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva teħtieġ dimensjoni soċjali ċara u għalhekk bażi legali usa’.

Emenda 169
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 1
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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, 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 mad-distribuzzjoni tal-
kompetenzi kif stabbilit fl-Artikolu 14 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea 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 tas-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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament għad-dispożizzjonijiet ġodda tat-Trattat ta’ Lisbona

Emenda 170
Pablo Arias Echeverría

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-

(1) L-għoti ta’ kuntratti pubbliċi minn jew 
f’isem l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
għandu jkun konformi mal-prinċipji tat-
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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.

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-pubbliċità, il-proporzjonalità, 
it-trasparenza u l-ġestjoni effiċjenti tar-
riżorsi pubbliċi. 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.

Or. es

Emenda 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
dejjem jikkunsidraw bir-reqqa l-impatt 
ekonomiku ta’ rekwiżit partikolari fuq l-
operaturi ekonomiċi qabel ma jagħżlu li 
jużaw dan ir-rekwiżit fl-avviż dwar 
kuntratt. Rekwiżiti eżiġenti żżejjed se jżidu 
l-ispejjeż ta’ tranżazzjoni u jistgħu jkunu 
wkoll ostaklu speċjalment għall-
involviment ta’ impriżi żgħar u medji fl-
akkwist pubbliku.

Or. en

Emenda 172
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Id-dispożizzjonijiet kollha ta’ din il-
leġiżlazzjoni għandhom jiġu applikati 
b’rispett għad-distribuzzjoni interna tal-
kompetenzi fl-Istati Membri

Or. en

Emenda 173
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 202012 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]13 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 
kuntratti14 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-

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 202012 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, it-trasport u postali [l-posta]13 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 
kuntratti14 għal servizzi pubbliċi jridu jiġu 
reveduti u modernizzati sabiex ix-xerrej 
ikun jista’ jagħmel użu aħjar mill-akkwist 
pubbliku b’appoġġ għall-iżvilupp 
sostenibbli u miri soċjetali komuni 
oħrajn, biex b’hekk titjieb l-effiċjenza tan-
nefqa pubblika, billi jiġi żgurat l-aħjar 
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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.

valur għall-flus 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 d-Direttivi u 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. Din id-
Direttiva tipprovdi leġiżlazzjoni dwar kif 
għandu jsir ix-xiri. L-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti li 
jkunu aktar stretti jew li jmorru lil hinn 
mil-leġiżlazzjoni attwali tal-Unjoni sabiex 
jintlaħqu l-objettivi komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva tipprovdi leġiżlazzjoni dwar kif għandu jsir ix-xiri. L-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti li jkunu aktar stretti jew li jmorru lil hinn mil-leġiżlazzjoni
attwali tal-UE sabiex jintlaħqu l-objettivi komuni.

Emenda 174
Anna Maria Corazza Bildt

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-

(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-
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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.

proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-
enerġija, it-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 jridu jiġu 
reveduti u modernizzati sabiex titjieb l-
effiċjenza tan-nefqa pubblika, jiġi żgurat l-
aħjar valur għall-flus, billi jiġu ffaċilitati
l-aċċess ugwali u l-parteċipazzjoni ġusta 
ta’ impriżi żgħar u medji u nies tas-sengħa 
fl-akkwisti pubbliċi, kemm fil-livell lokali 
kif ukoll madwar l-UE kollha, u sabiex ix-
xerrejja jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar 
mill-akkwist pubbliku b’appoġġ għall-
produzzjoni u l-konsum sostenibbli. 
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.

Or. en

Emenda 175
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 202012 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-

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 202012 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-
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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.

proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-
enerġija, it-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 jridu 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 bħal titjib fil-qasam tal-
benessri tal-annimali. 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.

Or. en

Emenda 176
Anna Hedh

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 

(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 
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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.

joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-
enerġija, it-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 jridu jiġu 
reveduti u modernizzati sabiex ix-xerrejja 
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-
konformità tal-iżvilupp sostenibbli mad-
drittijiet soċjali u tax-xogħol u miri 
soċjetali komuni oħrajn u sabiex b’hekk
titjieb l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, billi 
jiġi garantit l-aħjar riżultat possibbli fit-
termini tal-kosteffiċjenza 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 minn politika ta’ 
akkwist pubbliku u 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.

Or. en

Emenda 177
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-forom dejjem aktar diversi ta’ azzjoni 
pubblika jeħtieġu definizzjoni aktar ċara 

(3) Il-forom dejjem aktar diversi ta’ azzjoni 
pubblika jeħtieġu definizzjoni aktar ċara 
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tal-kunċett ta’ akkwist innifsu. Ir-regoli tal-
Unjoni dwar l-akkwisti pubbliċi mhumiex 
maħsuba li jkopru kull forma ta’ ħlas ta’ 
flus pubbliċi, iżda dawk biss immirati lejn 
l-akkwist ta’ xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi bi ħlas. Il-kunċett ta’ akkwist 
għandu jiġi interpretat fis-sens wiesa’ tal-
kisba tal-benefiċċji tax-xogħlijiet, il-
provvisti jew is-servizzi inkwistjoni, li ma 
jeħtiġux neċessarjament trasferiment tas-
sjieda lill-awtoritajiet kontraenti. Barra 
minn hekk, il-finanzjament sempliċi ta’ 
attività, li ta’ spiss hu marbut mal-obbligu 
tar-rimborż tal-ammonti li jkunu ngħataw 
meta dawn ma jintużawx għall-finijiet 
maħsuba, normalment ma jaqax taħt ir-
regoli dwar l-akkwist pubbliku.

tal-kunċett ta’ akkwist innifsu. Ir-regoli tal-
Unjoni dwar l-akkwisti pubbliċi mhumiex 
maħsuba li jkopru kull forma ta’ ħlas ta’ 
flus pubbliċi, iżda dawk biss immirati lejn 
l-akkwist ta’ xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi bi ħlas. Il-kunċett ta’ akkwist 
għandu jiġi interpretat fis-sens wiesa’ tal-
kisba tal-benefiċċji tax-xogħlijiet, il-
provvisti jew is-servizzi inkwistjoni, li ma 
jeħtiġux neċessarjament trasferiment tas-
sjieda lill-awtoritajiet kontraenti. Barra 
minn hekk, il-finanzjament sempliċi ta’ 
attività, li ta’ spiss hu marbut mal-obbligu 
tar-rimborż tal-ammonti li jkunu ngħataw 
meta dawn ma jintużawx għall-finijiet 
maħsuba, ma jaqax taħt ir-regoli dwar l-
akkwist pubbliku. Kuntratti mogħtija lill-
entitajiet ikkontrollati kif ukoll 
kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta 
tal-kompiti tas-servizz pubbliku tal-
awtoritajiet kontraenti li jipparteċipaw 
mhumiex suġġetti tar-regoli ta’ akkwist 
pubbliku jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-Direttiva jiġu sodisfatti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika meħtieġa fuq il-linji tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tinħoloq aktar 
ċertezza legali

Emenda 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-forom dejjem aktar diversi ta’ azzjoni 
pubblika jeħtieġu definizzjoni aktar ċara 
tal-kunċett ta’ akkwist innifsu. Ir-regoli tal-
Unjoni dwar l-akkwisti pubbliċi mhumiex 
maħsuba li jkopru kull forma ta’ ħlas ta’ 
flus pubbliċi, iżda dawk biss immirati lejn 

(3) Il-forom dejjem aktar diversi ta’ azzjoni 
pubblika jeħtieġu definizzjoni aktar ċara 
tal-kunċett ta’ akkwist innifsu. Ir-regoli tal-
Unjoni dwar l-akkwisti pubbliċi mhumiex 
maħsuba li jkopru kull forma ta’ ħlas ta’ 
flus pubbliċi, iżda dawk biss immirati lejn 
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l-akkwist ta’ xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi bi ħlas. Il-kunċett ta’ akkwist 
għandu jiġi interpretat fis-sens wiesa’ tal-
kisba tal-benefiċċji tax-xogħlijiet, il-
provvisti jew is-servizzi inkwistjoni, li ma 
jeħtiġux neċessarjament trasferiment tas-
sjieda lill-awtoritajiet kontraenti. Barra 
minn hekk, il-finanzjament sempliċi ta’ 
attività, li ta’ spiss hu marbut mal-obbligu 
tar-rimborż tal-ammonti li jkunu ngħataw 
meta dawn ma jintużawx għall-finijiet 
maħsuba, normalment ma jaqax taħt ir-
regoli dwar l-akkwist pubbliku.

l-akkwist ta’ xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi bi ħlas. Il-kunċett ta’ akkwist 
għandu jiġi interpretat fis-sens wiesa’ tal-
kisba tal-benefiċċji tax-xogħlijiet, il-
provvisti jew is-servizzi inkwistjoni, li ma 
jeħtiġux neċessarjament trasferiment tas-
sjieda lill-awtoritajiet kontraenti. Barra 
minn hekk, il-finanzjament sempliċi ta’ 
attività, li ta’ spiss hu marbut mal-obbligu 
tar-rimborż tal-ammonti li jkunu ngħataw 
meta dawn ma jintużawx għall-finijiet 
maħsuba, normalment ma jaqax taħt ir-
regoli dwar l-akkwist pubbliku. Korp li 
jopera fil-kundizzjonijiet normali tas-suq, 
għandu l-għan li jagħmel profitt, u jerfa’ 
t-telf li jirriżulta mill-eżerċizzju tal-attività 
tiegħu m’għandux jitqies bħala korp 
regolat mil-liġi pubblika għall-finijiet ta’ 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar l-ambitu tad-Direttiva. Ara l-AM korrispondenti għad-definizzjoni tal-
Artikolu 2.

Emenda 179
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Barra minn hekk, inħolqot il-ħtieġa li 
jiġi ċċarat x’għandu jinftiehem bħala 
akkwist uniku, bl-effett li l-valur aggregat 
tal-kuntratti kollha konklużi għall-finijiet 
ta’ dan l-akkwist għandu jitqies fir-rigward 
tal-limiti stabbiliti ta’ din id-direttiva, 
filwaqt li l-akkwist għandu jiġi riklamat 
bħala entità sħiħa, possibbilment maqsum 
f’lottijiet. Il-kunċett ta’ akkwist uniku 
jinkludi l-provvisti, x-xogħlijiet u s-servizzi 
meħtieġa biex jitwettaq proġett partikolari, 

(4) Barra minn hekk, inħolqot il-ħtieġa li 
jiġi ċċarat x’għandu jinftiehem bħala 
akkwist uniku, bl-effett li l-valur aggregat 
tal-kuntratti kollha konklużi għall-finijiet 
ta’ dan l-akkwist għandu jitqies fir-rigward 
tal-limiti stabbiliti ta’ din id-direttiva, 
filwaqt li l-akkwist għandu jiġi riklamat 
bħala entità sħiħa, possibbilment maqsum 
f’lottijiet. Il-kunċett ta’ akkwist uniku 
jinkludi l-provvisti, ix-xogħlijiet u s-
servizzi meħtieġa biex jitwettaq proġett 
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pereżempju proġett ta’ xogħlijiet jew ix-
xogħlijiet, il-provvisti u/jew is-servizzi 
sħaħ. L-indikazzjonijiet għall-eżistenza ta’ 
proġett wieħed jistgħu pereżempju 
jikkonsistu fit-tfassil u l-ippjanar ġenerali 
minn qabel u l-ħolqien mill-awtorità 
kontraenti, il-fatt li l-elementi differenti 
mixtrija jaqdu funzjoni ekonomika u 
teknika waħda jew li jkunu loġikament 
marbutin ma’ xulxin u mwettqa f’perjodu 
qasir ta’ żmien.

partikolari, pereżempju proġett ta’ 
xogħlijiet jew ix-xogħlijiet, il-provvisti 
u/jew is-servizzi sħaħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-kunċett huwa vag wisq u ma joħloq ebda sigurtà legali u jmur kontra l-idea tal-qsim 
ta’ kuntratti f’lottijiet.

Emenda 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Barra minn hekk, inħolqot il-ħtieġa li 
jiġi ċċarat x’għandu jinftiehem bħala 
akkwist uniku, bl-effett li l-valur aggregat 
tal-kuntratti kollha konklużi għall-finijiet 
ta’ dan l-akkwist għandu jitqies fir-rigward 
tal-limiti stabbiliti ta’ din id-direttiva, 
filwaqt li l-akkwist għandu jiġi riklamat 
bħala entità sħiħa, possibbilment maqsum 
f’lottijiet. Il-kunċett ta’ akkwist uniku 
jinkludi l-provvisti, x-xogħlijiet u s-
servizzi meħtieġa biex jitwettaq proġett 
partikolari, pereżempju proġett ta’ 
xogħlijiet jew ix-xogħlijiet, il-provvisti 
u/jew is-servizzi sħaħ. L-indikazzjonijiet 
għall-eżistenza ta’ proġett wieħed jistgħu 
pereżempju jikkonsistu fit-tfassil u l-
ippjanar ġenerali minn qabel u l-ħolqien 
mill-awtorità kontraenti, il-fatt li l-
elementi differenti mixtrija jaqdu funzjoni 

(4) Il-kunċett ta’ akkwist uniku jinkludi l-
provvisti, ix-xogħlijiet u s-servizzi kollha 
meħtieġa biex jitwettaq proġett 
partikolari, pereżempju proġett ta’ 
xogħlijiet jew firxa sħiħa ta’ xogħlijiet, 
provvisti u/jew servizzi. Il-valur aggregat 
tal-kuntratti kollha konklużi għall-finijiet 
ta’ dan l-akkwist għandu jitqies fir-rigward 
tal-limiti stabbiliti ta’ din id-direttiva, 
filwaqt li l-akkwist għandu jiġi riklamat 
bħala entità sħiħa, possibbilment maqsum 
f’lottijiet.



PE492.857v01-00 14/222 AM\908710MT.doc

MT

ekonomika u teknika waħda jew li jkunu 
loġikament marbutin ma’ xulxin u 
mwettqa f’perjodu qasir ta’ żmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kummissjoni jista’ jiġi simplifikat.

Emenda 181
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
Unjoni għandha, fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
tagħha, tqis ir-rekwiżiti marbuta mal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjieg, il-
garanzija ta’ protezzjoni soċjali xierqa, il-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, u livell 
għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem. Din id-Direttiva 
tikkontribwixxi għall-kisba ta’ dawn l-
objettivi billi tinkoraġġixxi akkwist 
pubbliku sostenibbli soċjalment, li tiżgura 
li jintużaw kriterji soċjali fl-istadji kollha 
tal-proċedura ta’ akkwist, u ssaħħaħ l-
obbligi eżistenti kollha fil-livell tal-
Unjoni, nazzjonali u internazzjonali 
relatati mal-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-
protezzjoni soċjali u s-saħħa pubblika.

Or. en

Emenda 182
Heide Rühle
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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-Artikolu 9, 10 u 11 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
ir-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali u l-
kunsiderazzjonijiet 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 jistgħu jużaw 
is-setgħa diskrezzjonali tagħhom biex 
jagħżlu speċifikazzjonijiet tekniċi u 
kriterji ta’ għoti bil-għan li jinkiseb 
akkwist pubbliku sostenibbli, filwaqt li
tiżgura r-rabta mas-suġġett tal-kuntratt u 
l-kisba tal-aħjar valur għall-flus għall-
kuntratti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjonijiet soċjali mhumiex koperti biżżejjed mill-proposta tal-Kummissjoni

Emenda 183
Sirpa Pietikäinen

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 

(5) Skont l-Artikolu 11 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-
rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali u l-
prinċipji soċjali ewlenin għandhom jiġu 
integrati fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet 
tal-Unjoni, b’mod partikolari bil-għan li 
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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.

jiġi mħeġġeġ l-iżvilupp sostenibbli. L-
Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jiggarantixxi protezzjoni soċjali u l-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali. L-Artikolu 13 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea jirrikonoxxi l-annimali 
bħala ħlejjaq senzjenti u jeħtieġ li jitqiesu 
b’mod sħiħ ir-rekwiżiti tal-benessri tal-
annimali waqt il-formulazzjoni u l-
infurzar ta’ xi politiki tal-Unjoni. L-
Artikolu 14 tiegħu jenfasizza r-rwol tas-
servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali u 
l-importanza tagħhom għall-benessri tal-
persuni. Din id-Direttiva tiċċara kif l-
awtoritajiet kontraenti se jikkontribwixxu 
għall-implimentazzjoni ta’ dawn il-
prinċipji u artikoli, 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.

Or. en

Emenda 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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-

(5) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
Unjoni għandha tqis ir-rekwiżiti marbuta 
mal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ 
impjieg, il-garanzija ta’ protezzjoni soċjali 
xierqa, il-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali, u livell għoli ta’ edukazzjoni, 
taħriġ u protezzjoni tas-saħħa umana fid-
definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-attivitajiet tagħha. Skont l-
Artikolu 11 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-
rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali 
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kuntratti tagħhom. 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 għandhom
jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-
ambjent, il-protezzjoni soċjali u s-saħħa u 
s-sigurtà pubblika u jistgħu jużaw is-
setgħat diskrezzjonali tagħhom biex 
jistipulaw speċifikazzjonijiet tekniċi u 
kriterji ta’ għoti li jwasslu għall-
konklużjoni ta’ kuntratti pubbliċi 
soċjalment u ambjentalment sostenibbli, 
filwaqt li tiggarantixxi rabta mas-suġġett 
tal-kuntratt u tiżgura li dawn ikunu jistgħu 
jiksbu l-aħjar valur għall-flus għall-
kuntratti tagħhom. Din id-Direttiva 
tirrikonoxxi b’mod partikolari d-dritt ta’ 
kwalunkwe Stat Membru biex jirratifika u 
jikkonforma mal-Konvenzjoni tal-ILO 
Nru 94.

Or. en

Emenda 185
Barbara Weiler

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-

(5) Skont l-Artikolu 9, 10 u 11 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
ir-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali u l-
prinċipji soċjali ewlenin għandhom jiġu 
integrati fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet 
tal-Unjoni. Skont l-Artikolu 3(3) tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni 
hija marbuta biex tikkontribwixxi għall-
iżvilupp sostenibbli. Għalhekk huwa 
importanti li jiġu kkunsidrati dawn il-
prinċipji meta jsiru deċiżjonijiet ta’ 
akkwist, u rigward l-istadji kollha fil-
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kuntratti tagħhom. katina tal-provvista. Din id-Direttiva 
tiċċara kif l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom diskrezzjoni wiesgħa biex 
jużaw speċifikazzjonijiet tekniċi, kriterji 
ta’ għoti u l-klawżoli għat-twettiq tal-
kuntratti biex jikkontribwixxu għall-
protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni 
tal-iżvilupp sostenibbli, filwaqt li 
tiggarantixxi rabta mas-suġġett tal-
kuntratt u tiżgura li dawn ikunu jistgħu 
jiksbu l-aħjar valur għall-flus għall-
kuntratti tagħhom.

Or. en

Emenda 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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) 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kummissjoni jista’ jiġi ssimplifikat.
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Emenda 187
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-
kriterji ta’ għoti u l-kundizzjonijiet tat-
twettiq tal-kuntratt għandhom rwoli 
separati u distinti fil-proċess tal-akkwist 
pubbliku, u s-sustanza tal-
ispeċifikazzjonijiet u l-kriterji mhix 
ristretta b’din il-kategorizzazzjoni. 
Permezz tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, l-
awtorità kontraenti tiddefinixxi r-rekwiżiti 
assoluti għall-akkwist; l-abbiltà li 
jintlaħqu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi hija 
prerekwiżit biex tiġi kkunsidrata l-offerta 
u għalhekk għandhom jiġu kkunsidrati 
biss provvisti ta’ xogħol jew servizzi li 
jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet. 
B’kuntrast ma’ dan, il-kriterji ta’ għoti 
jippermettu lill-awtorità kontraenti biex 
tqabbel il-vantaġġi ta’ diversi 
kombinazzjonijiet ta’ kriterji. Kull offerta 
għandha tiġi evalwata skont kull wieħed 
mill-kriterji, iżda l-kapaċità li jintlaħqu l-
kriterji kollha mhix neċessarjament 
prerekwiżit għall-għoti ta’ kuntratt. Fl-
aħħar nett, il-kundizzjonijiet għat-twettiq 
tal-kuntratt għandhom jiġu inklużi fil-
kuntratt b’tali mod li jkun ċar kif il-
kuntratt għandu jiġi mwettaq.

Or. en

Emenda 188
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Din id-Direttiva tiżgura l-infurzar 
tad-Direttiva 2001/23/KE dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relatati mas-salvagwardja tad-
drittijiet tal-impjegati fil-każ ta’ 
trasferiment ta’ impriżi, negozji jew 
partijiet ta’ impriżi jew negozji sabiex jiġi 
żgurat ir-rispett għar-regoli tal-
kompetizzjoni ugwali u l-protezzjoni tal-
ħaddiema fil-kuntest tat-trasferiment ta’ 
impriża. B’mod partikolari d-dritt li jkun 
meħtieġ li l-impjegati jittieħdu mill-entità 
legali li tieħu n-negozju f’idejha.

Or. en

Emenda 189
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Unjoni Ewropea u ħafma mill-
Istati Membri huma parti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 
filwaqt li l-Istati Membri li jifdal huma fil-
proċess ta’ ratifika. Fl-implimentazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ din id-
Direttiva, huwa importanti li l-obbligi u d-
definizzjonijiet li jirriżultaw minn din il-
Konvenzjoni rigward fost l-oħrajn l-
aċċessibilità jiġu kkunsidrati u applikati.

Or. en

Emenda 190
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Aġir illegali mill-parteċipanti fi 
proċedura ta’ akkwist, bħal tentattivi li 
jinfluwenzaw b’mod mhux xieraq il-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni jew biex 
jidħlu fi ftehim ma’ kandidati oħra biex 
jimmanipulaw l-eżitu tal-proċedura, jistgħu 
jirriżultaw fi ksur tal-prinċipji bażiċi tal-
liġi tal-Unjoni u f’tgħawwiġ serju fil-
kompetizzjoni. Għaldaqstant, l-atturi 
ekonomiċi għandhom jintalbu jippreżentaw
dikjarazzjoni fuq l-unur tagħhom li tistqarr 
li mhumiex involuti f’attivitajiet illeċiti 
bħal dawn u jiġu esklużi jekk din id-
dikjarazzjoni tirriżulta falza.

(7) Aġir illegali mill-parteċipanti fi 
proċedura ta’ akkwist, bħal tentattivi li 
jinfluwenzaw b’mod mhux xieraq il-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni jew biex 
jidħlu fi ftehim ma’ kandidati oħra biex 
jimmanipulaw l-eżitu tal-proċedura, kif 
ukoll kwalunkwe azzjoni li tikser ir-regoli 
tax-xogħol, ambjentali, soċjali (b’mod 
speċjali fl-ambitu tal-integrazzjoni ta' 
persuni b'diżabbiltajiet) u tas-saħħa 
pubblika, jistgħu jirriżultaw fi ksur tal-
prinċipji bażiċi tal-liġi tal-Unjoni u 
f’tgħawwiġ serju fil-kompetizzjoni. 
Għaldaqstant, l-atturi ekonomiċi għandhom 
jintalbu jippreżentaw dikjarazzjoni fuq l-
unur tagħhom li tistqarr li mhumiex 
involuti f’attivitajiet illeċiti bħal dawn u 
jiġu esklużi jekk din id-dikjarazzjoni 
tirriżulta falza.

Or. es

Emenda 191
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-objettivi jinvolvu titjib fl-aċċess tal-
atturi ekonomiċi tal-Unjoni għall-akkwisti 
pubbliċi ta’ xi whud mill-pajjiżi terzi li 
huma protetti minn miżuri restrittivi u li 
jkunu żgurati kundizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni ugwali fis-suq uniku tal-
Unjoni Ewropea, li jeħtieġ 
armonizzazzjoni fit-territorju kollu tagħha 
fir-rigward tax-xogħlijiet, provvisti u 
servizzi li jiġu minn pajjiżi terzi u li ma 
jkunux koperti mill-impenji 
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internazzjonali tal-Unjoni. 

Or. fr

Emenda 192
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) L-awtoritajiet kontraenti jeskludu 
mill-proċeduri tal-għoti ta’ kuntratt ix-
xogħlijiet, provvisti u servizzi li ma jkunux 
koperti mill-impenji internazzjonali tal-
Unjoni Ewropea. Għal raġunijiet ta’ 
trasparenza, l-awtoritajiet kontraenti li 
jkunu se jagħmlu użu minn din il-
kompetenza taħt din id-direttiva sabiex 
jeskludu mill-proċeduri tal-għoti ta’ 
kuntratti ta’ appalt dawk l-offerti li jkunu 
jinkludu prodotti u servizzi li jkunu 
oriġinaw minn barra l-Unjoni Ewropea u 
li l-valur tax-xogħol, provvisti u servizzi 
mhux kopert ikun jaqbeż il-50 % tal-valur 
totali ta’ dawn il-prodotti u servizzi, 
għandhom jinfurmaw lill-atturi 
ekonomiċi.

Or. fr

Emenda 193
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-objettivi ta’ titjib tal-aċċess ta’ 
operaturi ekonomiċi tal-Unjoni għas-
swieq ta’ akkwist pubbliku ta’ ċerti pajjiżi 
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terzi protetti minn miżuri restrittivi ta’ 
akkwist u l-preservazzjoni tal-
kundizzjonijiet ugwali ta’ kompetizzjoni fi 
ħdan is-Suq Uniku tal-Unjoni jeħtieġu li 
t-trattament ta’ oġġetti u servizzi ta’ pajjiżi 
terzi mhux koperti mill-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni jiġu 
armonizzati madwar l-Unjoni. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa jekk 
tapprovax li l-awtoritajiet kontraenti 
jeskludu, għal kuntratti b’valur stmat ta’  
jew aktar minn EUR 5 000 000, minn 
proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal 
provvisti u servizzi mhux koperti mill-
impenji internazzjonali li l-Unjoni hija 
firmatarja tagħhom.

Or. en

Emenda 194
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza, l-
awtoritajiet kontraenti li jixtiequ jużaw is-
setgħa tagħhom li jeskludu offerti li 
jinkludu provvisti u/jew servizzi li 
joriġinaw minn barra l-Unjoni Ewropea, 
li għalihom il-valur tal-provvisti jew 
servizzi mhux koperti jaqbeż 50% tal-
valur totali ta’ dawn il-provvisti jew 
servizzi minn proċeduri għall-għoti ta’ 
kuntratti, għandhom jinfurmaw lill-
operaturi ekonomiċi dwar dan  fl-avviż ta’ 
kuntratt ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni 
għandha tapprova l-esklużjoni maħsuba 
jekk il-ftehim internazzjonali dwar l-
aċċess tas-suq fil-qasam tal-akkwist 
pubbliku bejn l-Unjoni u l-pajjiż minn 
fejn joriġinaw il-provvisti u/jew servizzi, 
għall-provvisti u/jew servizzi li għalihom 
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hija proposta l-esklużjoni, riżervi espliċiti 
tal-aċċess tas-suq imwettqa mill-Unjoni. 
Meta ftehim bħal dan ma jeżistix, il-
Kummissjoni għandha tapprova l-
esklużjoni meta l-pajjiż terz iżomm miżuri 
restrittivi ta’ akkwist li jwasslu għal 
nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali fil-ftuħ 
tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz 
ikkonċernat għal oġġetti, servizzi u 
operaturi ekonomiċi.

Or. en

Emenda 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Għandha tiġi eskluża mid-Direttiva 
l-attività tal-uffiċjali pubbliċi li huma 
obbligati bil-liġi għall-indipendenza u l-
imparzjalità. L-għażla tagħhom għandha 
ssir b’tali mod li ma tistax tiġi 
ddeterminata skont ir-regoli dwar l-
akkwist pubbliku għall-kuntratti pubbliċi.

Or. de

Emenda 196
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Għandhom jiġu esklużi mill-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva l-kuntratti 
ta’ servizz fil-qasam tal-protezzjoni ċivili u 
l-prevenzjoni tad-diżastri u s-sigurtà ta’ 
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kuljum. Hawn hija inkluża b’mod 
partikolari l-għajnuna tal-emerġenza, li 
għandha tiġi ddefinita bħala parti mis-
sigurtà ta’ kuljum u tas-servizz tal-
ambulanza. Biex jiġu żgurati b’suċċess il-
protezzjoni ċivili u l-prevenzjoni tad-
diżastri fil-qafas tas-sigurtà ta’ kuljum u 
fl-interess taċ-ċittadini, għandha tkun 
suffiċjenti l-applikazzjoni tal-prinċipji 
legali ewlenin.

Or. de

Emenda 197
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-riżultati tal-Evalwazzjoni dwar l-
Impatt u l-Effikaċja tal-Leġiżlazzjoni tal-
Akkwist Pubbliku tal-UE urew li l-
esklużjoni ta’ ċerti servizzi mill-
applikazzjoni sħiħa tad-Direttiva għandha 
tiġi riveduta. Bħala riżultat, l-
applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva 
hija estiża għal numru ta’ servizzi (bħal 
servizzi tal-lukandi u legali, li t-tnejn urew 
perċentwal partikolarment għoli ta’ 
kummerċ transkonfinali).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dikjarazzjoni hija parzjali wisq u lanqas biss tikkunsidra d-dikjarazzjoni tal-
Parlamenti dwar il-Green Paper

Emenda 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-riżultati tal-Evalwazzjoni dwar l-
Impatt u l-Effikaċja tal-Leġiżlazzjoni tal-
Akkwist Pubbliku tal-UE urew li l-
esklużjoni ta’ ċerti servizzi mill-
applikazzjoni sħiħa tad-Direttiva għandha 
tiġi riveduta. Bħala riżultat, l-
applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva 
hija estiża għal numru ta’ servizzi (bħal 
servizzi tal-lukandi u legali, li t-tnejn urew 
perċentwal partikolarment għoli ta’ 
kummerċ transkonfinali).

imħassar

Or. de

Emenda 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-riżultati tal-Evalwazzjoni dwar l-
Impatt u l-Effikaċja tal-Leġiżlazzjoni tal-
Akkwist Pubbliku tal-UE urew li l-
esklużjoni ta’ ċerti servizzi mill-
applikazzjoni sħiħa tad-Direttiva għandha 
tiġi riveduta. Bħala riżultat, l-
applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva 
hija estiża għal numru ta’ servizzi (bħal 
servizzi tal-lukandi u legali, li t-tnejn urew 
perċentwal partikolarment għoli ta’ 
kummerċ transkonfinali).

imħassar

Or. en

Emenda 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-riżultati tal-Evalwazzjoni dwar l-
Impatt u l-Effikaċja tal-Leġiżlazzjoni tal-
Akkwist Pubbliku tal-UE urew li l-
esklużjoni ta’ ċerti servizzi mill-
applikazzjoni sħiħa tad-Direttiva għandha 
tiġi riveduta. Bħala riżultat, l-
applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva 
hija estiża għal numru ta’ servizzi (bħal 
servizzi tal-lukandi u legali, li t-tnejn urew 
perċentwal partikolarment għoli ta’ 
kummerċ transkonfinali).

imħassar

Or. en

Emenda 201
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-riżultati tal-Evalwazzjoni dwar l-
Impatt u l-Effikaċja tal-Leġiżlazzjoni tal-
Akkwist Pubbliku tal-UE urew li l-
esklużjoni ta’ ċerti servizzi mill-
applikazzjoni sħiħa tad-Direttiva għandha 
tiġi riveduta. Bħala riżultat, l-applikazzjoni 
sħiħa ta’ din id-Direttiva hija estiża għal 
numru ta’ servizzi (bħal servizzi tal-
lukandi u legali, li t-tnejn urew 
perċentwal partikolarment għoli ta’ 
kummerċ transkonfinali).

(10) Ir-riżultati tal-Evalwazzjoni dwar l-
Impatt u l-Effikaċja tal-Leġiżlazzjoni tal-
Akkwist Pubbliku tal-UE urew li l-
esklużjoni ta’ ċerti servizzi mill-
applikazzjoni sħiħa tad-Direttiva għandha 
tiġi riveduta. Bħala riżultat, l-applikazzjoni 
sħiħa ta’ din id-Direttiva hija estiża għal 
numru ta’ servizzi.

Or. en

Emenda 202
Marc Tarabella
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Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-riżultati tal-Evalwazzjoni dwar l-
Impatt u l-Effikaċja tal-Leġiżlazzjoni tal-
Akkwist Pubbliku tal-UE urew li l-
esklużjoni ta’ ċerti servizzi mill-
applikazzjoni sħiħa tad-Direttiva għandha 
tiġi riveduta. Bħala riżultat, l-applikazzjoni 
sħiħa ta’ din id-Direttiva hija estiża għal 
numru ta’ servizzi (bħal servizzi tal-
lukandi u legali, li t-tnejn urew 
perċentwal partikolarment għoli ta’ 
kummerċ transkonfinali).

(10) Ir-riżultati tal-Evalwazzjoni dwar l-
Impatt u l-Effikaċja tal-Leġiżlazzjoni tal-
Akkwist Pubbliku tal-UE urew li l-
esklużjoni ta’ ċerti servizzi mill-
applikazzjoni sħiħa tad-Direttiva għandha 
tiġi riveduta. Bħala riżultat, l-applikazzjoni 
sħiħa ta’ din id-Direttiva hija estiża għal 
numru ta’ servizzi ħlief għal servizzi legali 
u ta' protezzjoni soċjali obbligatorja. 
Madanakollu, din id-direttiva hija 
mingħajr preġudizzju għall-prerogattiva 
tal-awtoritajiet kontraenti fil-ġestjoni tas-
servizzi soċjali.

Or. fr

Emenda 203
Frank Engel, Andreas Schwab

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 

imħassar
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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 Ewropea17 . 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 204
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 11
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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 
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-

(11) Xi kategoriji 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 
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-
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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.

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. Din id-Direttiva ma 
tapplikax għal proċeduri li diġà ġew 
ippruvati fi Stati Membri li huma bbażati 
fuq l-għażla ħielsa tal-utenti ta’ fornituri 
tas-servizz għal servizzi ta’ interess 
ġenerali (jiġifieri sistema ta’ vawċers, 
mudell ta’ għażla ħielsa, relazzjoni 
trijangolari) sakemm jittieħed kont tal-
prinċipji ġenerali ta’ trattament ugwali, 
trasparenza u nondiskriminazzjoni tat-
Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar xi mudelli fl-Istati Membri biex iwasslu Servizzi Soċjali ta’ Interess Ġenerali.

Emenda 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 

(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 1 000 000. Servizzi lill-
persuna b'valuri inqas minn dan il-limitu 
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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 
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.

minimu tipikament mhux se jkunu ta' 
interess għall-fornituri minn Stati Membri 
oħra, sakemm ma jkunx hemm
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. B’mod partikolari, dawn il-
proċeduri għandhom jiġu rikonoxxuti 
bħala alternattivi konformi mad-dritt 
primarju għal-liġi dwar il-kuntratt 
pubbliku, jekk dawn il-proċeduri jibbażaw 
fuq il-fatt li l-fornituri ta’ servizzi, li 
jinsabu f’qagħda li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel bil-
liġi, ikunu permessi irrispettivament mill-
forma legali tagħhom għall-forniment ta’ 
servizzi, sakemm jiġu kkunsidrati l-
prinċipji ġenerali tat-trattament indaqs, it-
trasparenza u n-nondiskriminazzjoni. Ir-
regoli ta’ din id-direttiva jqisu dak l-
imperattiv, billi jimponu biss l-osservanza 
ta’ prinċipji bażiċi ta’ trasparenza u 
trattament indaqs 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 
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kontraenti, mingħajr l-ebda limitu jew 
kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika, li għandu jibqa’ jkun possibbli għall-Istati Membri li jorganizzaw servizzi soċjali 
b’mod li mhuwiex ibbażat fuq l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi.

Emenda 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 

(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 1 000 000. 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 
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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.

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 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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-

(11) Ir-riżultati tal-Valutazzjoni dwar l-
Impatt u l-Effettività tal-Leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-Akkwist Pubbliku16 urew li l-
esklużjoni ta’ ċerti servizzi mill-
applikazzjoni sħiħa tad-Direttiva għandha 
tiġi riveduta. Xi  kategoriji ta’ servizzi 
jibqgħu min-natura tagħhom ikollhom 
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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 
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.

dimensjoni transkonfinali limitata, 
pereżempju 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 1 
000 000. 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 
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 
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riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.
__________________
16 SEC(2011) 853 final, 27.6.2011

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-approċċ ġenerali tas-simplifikazzjoni tad-Direttivi, ma jkunx xieraq, f’dan 
iż-żmien, li kategoriji oħra ta’ servizzi tiġi suġġetta għall-applikazzjoni sħiħa tad-Direttivi. 
Dawn is-servizzi għandhom, madankollu, ikunu suġġetti għar-reġim speċifiku għas-servizzi 
soċjali u speċifiċi oħrajn u r-riżultati tal-applikazzjoni ta’ dan ir-reġim għandhom jiġu 
riveduti (mill-Kummissjoni) fi żmien tliet snin mid-data meta din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri.

Emenda 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Din id-direttiva minħabba li hi 
indirizzata lill-Istati Membri, ma tapplikax 
għall-akkwisti mwettqa minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
f’isimhom u b’responsabbiltà għalihom. 
Madankollu, jeħtieġ li jiġi ċċarat sa liema 
punt id-Direttiva għandha tiġi applikata 
għall-akkwisti regolati minn regoli 
internazzjonali speċifiċi.

(13) Din id-direttiva minħabba li hi 
indirizzata lill-Istati Membri, ma tapplikax 
għall-akkwisti mwettqa minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
f’isimhom u b’responsabbiltà għalihom. 
Madankollu, jeħtieġ li jiġi ċċarat sa liema 
punt id-Direttiva għandha tiġi applikata 
għall-akkwisti regolati minn regoli 
internazzjonali speċifiċi. L-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni  għandhom, b’mod partikolari, 
iqisu l-bidliet magħmula minn din id-
Direttiva u jaġġustaw ir-regoli tal-akkwist 
tagħhom skont dan biex jirriflettu dawn 
il-bidliet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna intrapriżi tal-UE, b’mod partikolari l-SMEs, bnew in-negozji tagħhom madwar 
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akkwisti tal-istituzzjonijiet tal-UE. Ir-Regolament Finanzjarju għandu jikkunsidra l-bidliet li 
jirriżultaw minn dan l-eżerċizzju ta’ modernizzazzjoni biex jiżguraw kundizzjonijiet ekwi.

Emenda 209
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod 
differenti bejn l-Istati Membri u anki bejn 
l-awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant 
huwa neċessarju li jiġi ċċarat f’liema 
każijiet, il-kuntratti konklużi bejn l-
awtoritatijiet kontraenti mhumiex soġġetti 
għall-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
akkwist pubbliku. Din il-kjarifika 
għandha tkun iggwidata mill-prinċipji 
stabbiliti fil-ġurisprudenza rilevanti tal-
Qorti tal-Ġustizzja. Is-sempliċi fatt li ż-
żewġ partijiet fi ftehim huma awtoritajiet 
kontraenti huma stess, fih innifsu ma 
jeskludix l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
akkwist. Madankollu, l-applikazzjoni tar-
regoli tal-akkwist pubbliku ma għandhiex 
itellef il-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu kif jorganizzaw il-mod li bih 
iwettqu x-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 
tagħhom. Għaldaqstant, il-kuntratti 
mogħtija lill-entitajiet ikkontrollati jew il-
kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta 
tax-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tal-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-direttiva jiġu sodisfatti. Din id-
direttiva għandu jkollha l-għan li tiżgura 
li kull kooperazzjoni eżentata bejn l-
awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax 

imħassar
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tgħawwiġ fil-kompetizzjoni fir-rigward 
tal-atturi ekonomiċi privati. Il-
parteċipazzjoni ta’ awtorità kontraenti 
bħala offerent fi proċedura għall-għoti ta’ 
kuntratt ta’ appalt lanqas ma għandha 
tikkawża tgħawwiġ fil-kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

il-kooperazzjoni pubblika-pubblika – f’ċerti kundizzjonijiet – ma taqax taħt ir-reġim tal-
Akkwist kif iddikjarat b’mod ċar diversi drabi l-Qorti tal-Ġustizzja.

Emenda 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod differenti 
bejn l-Istati Membri u anki bejn l-
awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant huwa 
neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-
kuntratti konklużi bejn l-awtoritatijiet 
kontraenti mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Din il-kjarifika għandha tkun 
iggwidata mill-prinċipji stabbiliti fil-
ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja. Is-sempliċi fatt li ż-żewġ 
partijiet fi ftehim huma awtoritajiet 
kontraenti huma stess, fih innifsu ma 
jeskludix l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
akkwist. Madankollu, l-applikazzjoni tar-
regoli tal-akkwist pubbliku ma għandhiex 
itellef il-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu kif jorganizzaw il-mod li bih 
iwettqu x-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 

(14) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod differenti 
bejn l-Istati Membri u anki bejn l-
awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant huwa 
neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-
kuntratti konklużi bejn l-awtoritatijiet 
kontraenti mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Din il-kjarifika għandha tkun 
iggwidata mill-prinċipji stabbiliti fil-
ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja. Madankollu, l-applikazzjoni tar-
regoli tal-akkwist pubbliku ma għandhiex 
itellef il-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu kif jorganizzaw il-mod li bih 
iwettqu x-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 
tagħhom. B’mod partikolari, din id-
Direttiva hija mingħajr preġudizzju għad-
dritt tal-awtoritajiet pubbliċi fil-livelli 
kollha biex jiddeċiedu jekk, kif u sa liema 
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tagħhom. Għaldaqstant, il-kuntratti 
mogħtija lill-entitajiet ikkontrollati jew il-
kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta 
tax-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tal-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-direttiva jiġu sodisfatti. Din id-
direttiva għandu jkollha l-għan li tiżgura 
li kull kooperazzjoni eżentata bejn l-
awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax 
tgħawwiġ fil-kompetizzjoni fir-rigward 
tal-atturi ekonomiċi privati. Il-
parteċipazzjoni ta’ awtorità kontraenti 
bħala offerent fi proċedura għall-għoti ta’ 
kuntratt ta’ appalt lanqas ma għandha 
tikkawża tgħawwiġ fil-kompetizzjoni.

punt jixtiequ jwettqu funzjonijiet pubbliċi 
huma stess. Għaldaqstant, il-kuntratti 
mogħtija lill-entitajiet ikkontrollati jew 
negozju soċjali, kif definit fil-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 
ta’ Ottubru 2011 intitolata “Inizjattiva 
għan-Negozju Soċjali”, jew il-
kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta 
tax-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tal-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-direttiva jiġu sodisfatti.

Or. en

Emenda 211
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod differenti 
bejn l-Istati Membri u anki bejn l-
awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant huwa 
neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-
kuntratti konklużi bejn l-awtoritatijiet
kontraenti mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Din il-kjarifika għandha tkun 
iggwidata mill-prinċipji stabbiliti fil-
ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja. Is-sempliċi fatt li ż-żewġ 
partijiet fi ftehim huma awtoritajiet 
kontraenti huma stess, fih innifsu ma 

(14) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod differenti 
bejn l-Istati Membri u anki bejn l-
awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant huwa 
neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-
kuntratti konklużi bejn l-awtoritajiet
kontraenti mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Din il-kjarifika għandha tkun 
iggwidata mill-prinċipji stabbiliti fil-
ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja. Is-sempliċi fatt li ż-żewġ 
partijiet fi ftehim huma awtoritajiet 
kontraenti huma stess, fih innifsu ma 
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jeskludix l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
akkwist. Madankollu, l-applikazzjoni tar-
regoli tal-akkwist pubbliku ma għandhiex 
itellef il-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li
jiddeċiedu kif jorganizzaw il-mod li bih 
iwettqu x-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 
tagħhom. Għaldaqstant, il-kuntratti 
mogħtija lill-entitajiet ikkontrollati, jew il-
kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta 
tax-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tal-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti
għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-direttiva jiġu sodisfatti. Din id-
direttiva għandu jkollha l-għan li tiżgura li 
kull kooperazzjoni eżentata bejn l-
awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax 
tgħawwiġ fil-kompetizzjoni fir-rigward tal-
atturi ekonomiċi privati. Lanqas il-
parteċipazzjoni ta’ awtorità kontraenti 
bħala offerent fi proċedura għall-għoti ta’ 
kuntratt pubbliku ma għandha tikkawża 
kwalunkwe distorsjoni fil-kompetizzjoni.

jeskludix l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
akkwist. L-applikazzjoni tar-regoli tal-
akkwist pubbliku ma għandhiex ittellef id-
dritt tal-awtoritajiet pubbliċi li jiddeċiedu 
liberament kif jorganizzaw il-mod li bih 
iwettqu x-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 
tagħhom. Għaldaqstant, il-kuntratti 
mogħtija lill-entitajiet ikkontrollati 
għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-direttiva jiġu sodisfatti. Din id-
direttiva għandu jkollha l-għan li tiżgura li 
kull kooperazzjoni eżentata bejn l-
awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax 
tgħawwiġ fil-kompetizzjoni fir-rigward tal-
atturi ekonomiċi privati. Lanqas il-
parteċipazzjoni ta’ awtorità kontraenti 
bħala offerent fi proċedura għall-għoti ta’ 
kuntratt pubbliku ma għandha tikkawża 
kwalunkwe distorsjoni fil-kompetizzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tisħiħ tal-Premessa. Il-kwistjoni tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi biex iwettqu 
flimkien missjoni tas-servizz pubbliku tinsab imsemmija fi premessa ġdida separata.

Emenda 212
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod differenti 
bejn l-Istati Membri u anki bejn l-

(14) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod differenti 
bejn l-Istati Membri u anki bejn l-
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awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant huwa 
neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-
kuntratti konklużi bejn l-awtoritatijiet 
kontraenti mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Din il-kjarifika għandha tkun 
iggwidata mill-prinċipji stabbiliti fil-
ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja. Is-sempliċi fatt li ż-żewġ 
partijiet fi ftehim huma awtoritajiet 
kontraenti huma stess, fih innifsu ma 
jeskludix l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
akkwist. Madankollu, l-applikazzjoni tar-
regoli tal-akkwist pubbliku ma għandhiex 
itellef il-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu kif jorganizzaw il-mod li bih 
iwettqu x-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 
tagħhom. Għaldaqstant, il-kuntratti 
mogħtija lill-entitajiet ikkontrollati jew il-
kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta 
tax-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tal-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-direttiva jiġu sodisfatti. Din id-
direttiva għandu jkollha l-għan li tiżgura li 
kull kooperazzjoni eżentata bejn l-
awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax 
tgħawwiġ fil-kompetizzjoni fir-rigward tal-
atturi ekonomiċi privati. Il-parteċipazzjoni 
ta’ awtorità kontraenti bħala offerent fi 
proċedura għall-għoti ta’ kuntratt ta’ appalt 
lanqas ma għandha tikkawża tgħawwiġ fil-
kompetizzjoni.

awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant huwa 
neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-
kuntratti konklużi bejn l-awtoritatijiet 
kontraenti mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Din il-kjarifika għandha tkun 
iggwidata mill-prinċipji stabbiliti fil-
ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja. Is-sempliċi fatt li ż-żewġ 
partijiet fi ftehim huma awtoritajiet 
kontraenti huma stess, fih innifsu ma 
jeskludix l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
akkwist. Madankollu, l-applikazzjoni tar-
regoli tal-akkwist pubbliku ma għandhiex 
itellef il-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu kif jorganizzaw il-mod li bih 
iwettqu x-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 
tagħhom. Għaldaqstant, il-kuntratti 
mogħtija lill-entitajiet ikkontrollati jew il-
kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta 
tax-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tal-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-direttiva jiġu sodisfatti. Din id-
direttiva għandu jkollha l-għan li tiżgura li 
kull kooperazzjoni eżentata bejn l-
awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax 
tgħawwiġ fil-kompetizzjoni fir-rigward tal-
atturi ekonomiċi privati. Il-parteċipazzjoni 
ta’ awtorità kontraenti bħala offerent fi 
proċedura għall-għoti ta’ kuntratt ta’ appalt 
lanqas ma għandha tikkawża tgħawwiġ fil-
kompetizzjoni. Sabiex jinkiseb dan, il-
kundizzjonijiet għall-esklużjoni ta’ 
kuntratti mill-ambitu ta’ din id-direttiva 
għandhom jiġu interpretati b’mod strett. 
F’każ li xi waħda mill-kundizzjonijiet 
kumulattivi għal eżenzjoni mill-ambitu 
ma tiġix sodisfatta aktar matul it-terminu 
ta’ kuntratt jew kooperazzjoni li jkun ġie 
eskluż mir-regoli tal-akkwist, dak il-
kuntratt jew koperazzjoni li jkun għaddej 
għandu jkun  miftuħ għal kompetizzjoni 
permezz ta’ proċeduri ta’  akkwist 
regolari.

Or. en
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Emenda 213
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod differenti 
bejn l-Istati Membri u anki bejn l-
awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant huwa 
neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-
kuntratti konklużi bejn l-awtoritatijiet
kontraenti mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Din il-kjarifika għandha tkun 
iggwidata mill-prinċipji stabbiliti fil-
ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja. Is-sempliċi fatt li ż-żewġ 
partijiet fi ftehim huma awtoritajiet 
kontraenti huma stess, fih innifsu ma 
jeskludix l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
akkwist. Madankollu, l-applikazzjoni tar-
regoli tal-akkwist pubbliku ma għandhiex 
itellef il-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu kif jorganizzaw il-mod li bih 
iwettqu x-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 
tagħhom. Għaldaqstant, il-kuntratti 
mogħtija lill-entitajiet ikkontrollati jew il-
kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta 
tax-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tal-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-direttiva jiġu sodisfatti. Din id-
direttiva għandu jkollha l-għan li tiżgura li 
kull kooperazzjoni eżentata bejn l-
awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax 
tgħawwiġ fil-kompetizzjoni fir-rigward tal-
atturi ekonomiċi privati. Il-parteċipazzjoni 
ta’ awtorità kontraenti bħala offerent fi 

(14) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod differenti 
bejn l-Istati Membri u anke bejn l-
awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant huwa 
neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-
kuntratti konklużi bejn l-awtoritajiet
kontraenti mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Din il-kjarifika għandha tkun 
iggwidata mill-prinċipji stabbiliti fil-
ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja. Is-sempliċi fatt li ż-żewġ 
partijiet fi ftehim huma awtoritajiet 
kontraenti huma stess, fih innifsu ma 
jeskludix l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
akkwist. Madankollu, l-applikazzjoni tar-
regoli tal-akkwist pubbliku ma għandhiex 
itellef il-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu kif jorganizzaw il-mod li bih 
iwettqu x-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 
tagħhom. Għaldaqstant, il-kuntratti 
mogħtija lill-entitajiet ikkontrollati jew il-
kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta 
tax-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tal-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-direttiva jiġu sodisfatti. Jibqgħu 
mhux affettwati mill-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dawn il-kriterji, il-
kooperazzjonijiet bejn ix-xandara tas-
servizz pubbliku, kif ukoll bejn ix-xandara 
tas-servizz pubbliku u l-intrapriżi 
sussidjarji tagħhom, sakemm dawn ikunu 
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proċedura għall-għoti ta’ kuntratt ta’ appalt 
lanqas ma għandha tikkawża tgħawwiġ fil-
kompetizzjoni.

soġġetti għar-regoli speċifiċi Ewropej 
dwar il-kompetittività, sabiex jiġi evitat it-
tgħawwiġ fil-kompetizzjoni. Din id-
direttiva għandu jkollha l-għan li tiżgura li 
kull kooperazzjoni eżentata bejn l-
awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax 
tgħawwiġ fil-kompetizzjoni fir-rigward tal-
atturi ekonomiċi privati. Il-parteċipazzjoni 
ta’ awtorità kontraenti bħala offerent fi 
proċedura għall-għoti ta’ kuntratt ta’ appalt 
lanqas ma għandha tikkawża tgħawwiġ fil-
kompetizzjoni.

Or. de

Emenda 214
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod differenti 
bejn l-Istati Membri u anki bejn l-
awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant huwa 
neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-
kuntratti konklużi bejn l-awtoritatijiet
kontraenti mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Din il-kjarifika għandha tkun 
iggwidata mill-prinċipji stabbiliti fil-
ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja. Is-sempliċi fatt li ż-żewġ 
partijiet fi ftehim huma awtoritajiet 
kontraenti huma stess, fih innifsu ma 
jeskludix l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
akkwist. Madankollu, l-applikazzjoni ta' 
regoli tal-għoti ta' konċessjonijiet ma 
għandhiex tinterferixxi mal-libertà tal-
awtoritajiet pubbliċi li jiddeċiedu kif 

(14) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod differenti 
bejn l-Istati Membri u anki bejn l-
awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant huwa 
neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-
kuntratti konklużi bejn l-awtoritajiet 
kontraenti mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Din il-kjarifika għandha tkun 
iggwidata mill-prinċipji stabbiliti fil-
ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja. Is-sempliċi fatt li ż-żewġ 
partijiet fi ftehim huma awtoritajiet 
kontraenti huma stess, fih innifsu ma 
jeskludix l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
akkwist. Madankollu, l-applikazzjoni ta' 
regoli tal-għoti ta' konċessjonijiet ma 
għandhiex tinterferixxi mal-libertà tal-
awtoritajiet pubbliċi li jiddeċiedu kif 
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jorganizzaw il-mod li bih iwettqu l-kompiti 
tagħhom ta’ servizz pubbliku.
Għaldaqstant, il-kuntratti mogħtija lill-
entitajiet ikkontrollati jew il-kooperazzjoni 
għall-eżekuzzjoni konġunta tax-xogħlijiet 
ta’ servizz pubbliku tal-awtoritajiet 
kontraenti parteċipanti għandhom jiġu 
eżentati mill-applikazzjoni tar-regoli jekk 
il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-
direttiva jiġu sodisfatti. Din id-direttiva 
għandu jkollha l-għan li tiżgura li kull 
kooperazzjoni eżentata bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi ma tikkawżax tgħawwiġ fil-
kompetizzjoni fir-rigward tal-atturi 
ekonomiċi privati. Lanqas il-
parteċipazzjoni ta’ awtorità kontraenti 
bħala offerent fi proċedura għall-għoti ta’ 
kuntratt pubbliku ma għandha tikkawża 
kwalunkwe distorsjoni fil-kompetizzjoni.

jorganizzaw il-mod li bih iwettqu l-kompiti 
tagħhom ta’ servizz pubbliku. Din id-
direttiva għandu jkollha l-għan li tiżgura li 
kull kooperazzjoni eżentata bejn l-
awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax 
tgħawwiġ fil-kompetizzjoni fir-rigward tal-
atturi ekonomiċi privati. Lanqas il-
parteċipazzjoni ta’ awtorità kontraenti 
bħala offerent fi proċedura għall-għoti ta’ 
kuntratt pubbliku ma għandha tikkawża 
kwalunkwe distorsjoni fil-kompetizzjoni.

Or. fr

Emenda 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Sabiex il-proċeduri jsiru aktar 
mgħaġġla u effiċjenti, il-limiti ta’ żmien 
għall-parteċipazzjoni fil-proċeduri ta’ 
akkwist għandhom jinżammu qosra kemm 
jista’ jkun mingħajr ma jinħolqu ostakli 
bla bżonn għall-aċċess għall-operaturi 
ekonomiċi minn madwar is-Suq Intern, 
b’mod partikolari l-SMEs. Meta jiġu 
stipulati l-limiti ta’ żmien għall-wasla ta’ 
offerti u talbiet għal parteċipazzjoni, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom iqisu il-
kumplessità tal-kuntratt u l-ħin meħtieġ 
għat-tfassil tal-offerti b’mod partikolari, 
anke jekk dan ikun jinvolvi li jiġu stipulati 
limiti ta’ żmien itwal mill-valuri minimi 
previsti f’din id-Direttiva. L-użu ta’ mezzi 
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elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, b’mod partikolari d-
disponibbiltà elettronika sħiħa ta’ 
dokumenti ta’ akkwist u t-trażmissjoni 
elettronika tal-komunikazzjoni, min-naħa 
l-oħra, iwassal għal żieda fit-trasparenza 
u l-iffrankar tal-ħin. Għalhekk, 
għandhom jitnaqqsu l-perjodi minimi 
f’konformità mar-regoli stabbiliti mill-
Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwisti tal-
Gvern u suġġett għall-kondizzjoni li jkunu 
kompatibbli mal-mod speċifiku ta’ 
trażmissjoni mistenni fil-livell tal-Unjoni. 
Barra minn hekk, l-awtoritajiet kontraenti 
għandu jkollhom l-opportunità li jkomplu 
jnaqqsu l-limiti ta’ żmien għall-wasla ta’ 
talbiet għall- parteċipazzjoni u s-
sottomissjonijiet ta’ offerti, f’każijiet fejn 
stat ta’ urġenza irendi l-limiti ta’ żmien 
normali mhux prattikabbli, għalkemm it-
tmexxija ta’ proċedura bil-pubblikazzjoni 
xorta tkun possibbli. Dawk is-
sitwazzjonijiet meta urġenza estrema 
miġjuba minn avvenimenti mhux 
prevedibbli - u li mhumiex attribwibbli 
lill-awtorità kontraenti  biss għandhom 
jitqiesu bħala eċċezzjonali, u dawn is-
sitwazzjonijiet biss jagħmluha impossibbli 
li ssir proċedura regolari anke b’limiti ta’ 
żmien imqassra. F’każijiet bħal dawn, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom, kull 
meta jkun possibbli, jagħtu kuntratti bl-
użu tal-proċedura negozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel. Dan jista’ 
jkun il-każ fejn diżastri naturali jew 
ikkawżati mill-bniedem jeħtieġu azzjoni 
immedjata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn huma kjarifiki meħtieġa dwar eċċezzjonijiet għall-perjodi ta’ żmien normali għall-
offerti, sabiex tiġi żgurata veloċità u effiċjenza fl-introduzzjoni tal-akkwist pubbliku.
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Emenda 216
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 14b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi lokali, jew bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi lokali u l-gruppi magħmula 
esklussivament minn awtoritajiet pubbliċi 
lokali bil-għan li jwettqu missjonijiet tas-
servizz pubbliku b’mod konġunt b’għan 
ta’ interess pubbliku fil-qafas tal-
organizzazzjoni interna tal-Istati Membri, 
għandha tiġi eżentata mill-applikazzjoni 
tar-regoli ta’ din id-direttiva. Bl-istess 
mod, it-trasferimenti tal-kompetenzi 
relatati ma' missjonijiet tas-servizz 
pubbliku jinvolvu trasferiment globali tar-
responsabbiltà bejn l-awtoritajiet pubbliċi 
lokali, jew bejn l-awtoritajiet pubbliċi 
lokali u l-gruppi magħmula 
eżklussivament minn awtoritajiet pubbliċi 
lokali, fil-qafas tal-organizzazzjoni 
interna tal-Istati Membri, għandhom jiġu 
eżentati mill-applikazzjoni tar-regoli ta' 
din id-direttiva.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni tat-trasferiment tal-kompetenzi bejn awtoritajiet pubbliċi bil-għan li titwettaq 
missjoni ta’ servizz pubbliku hija spjegata b’mod esplicitu.

Emenda 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn kbir għal aktar (15) L-awtoritajiet kontraenti jeħtieġu 



AM\908710MT.doc 47/222 PE492.857v01-00

MT

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 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.

aktar flessibilità biex jagħżlu proċeduri ta’
akkwist li jipprovdu għan-negozjati. Ir-
regoli tal-Unjoni dwar l-akkwist pubbliku 
għandhom ikunu allinjati mal-Ftehim tal-
Akkwist tal-Gvern, li jippermetti n-
negozjati fil-proċeduri kollha. Użu akbar 
ta’ dawn il-proċeduri probabbilment iżid
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-attirar ta’ offerti
transkonfinali. L-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jipprovdu għall-użu tal-
proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar jew id-djalogu kompetittiv 
f’diversi sitwazzjonijiet fejn il-proċeduri 
klassiċi miftuħa jew ristretti mingħajr 
negozjati x’aktarx li ma jagħtux riżultati 
sodisfaċenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla tintroduċi l-flessibbiltà fir-regoli, li tippermetti negozjati fil-proċeduri kollha.

Emenda 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn kbir għal aktar 
flessibilità u b’mod partikolari għall-aċċess 

(15) Hemm bżonn kbir għal aktar 
flessibilità u b’mod partikolari għall-aċċess 
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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 
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.

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 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 indaqs u trasparenza. Dan sejjer 
jagħti aktar flessibilità lill-awtoritajiet 
kontraenti fix-xiri ta’ xogħlijiet, provvisti u 
servizzi li huma adattati perfettament għall-
ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. Fl-istess ħin, 
dan għandu jżid il-kummerċ transkonfinali, 
hekk kif l-evalwazzjoni wriet li l-kuntratti 
mogħtija bi proċedura negozjata 
b’pubblikazzjoni minn qabel għandhom 
rata ta’ suċċess partikolarment għolja fl-
offerti transkonfinali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'ċerti każijiet proċedura nnegozjata tirrappreżenta l-uniku mod possibbli biex jingħataw 
kuntratti kumplessi. L-awtoritajiet kontraenti għandhom għalhekk ikunu f'qagħda li jagħżlu 
din it-tip ta' proċedura f'każijiet bħal dawn. Sabiex ikunu promossi l-armonizzazzjoni tas-suq 
intern u l-kummerċ transkonfinali, il-proċedura nnegozjata għandha tkun implimentata fl-
Istati Membri kollha.

Emenda 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn kbir ta’ aktar flessibilità 
u b’mod partikolari ta’ 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 
servizzi li huma adattati perfettament għall-
ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. Fl-istess ħin, 
dan għandu jżid il-kummerċ transkonfinali, 
hekk kif l-evalwazzjoni wriet li l-kuntratti 
mogħtija bi proċedura negozjata 
b’pubblikazzjoni minn qabel għandhom 
rata ta’ suċċess partikolarment għolja fl-
offerti transkonfinali.

(15) Hemm bżonn kbir ta’ aktar flessibilità 
u b’mod partikolari ta’ 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 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 
probabilment 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 servizzi li 
huma adattati perfettament għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tagħhom. Fl-istess ħin, dan 
għandu jżid il-kummerċ transkonfinali, 
hekk kif l-evalwazzjoni wriet li l-kuntratti 
mogħtija bi proċedura negozjata 
b’pubblikazzjoni minn qabel għandhom 
rata ta’ suċċess partikolarment għolja fl-
offerti transkonfinali.

Or. fr

Emenda 220
Wim van de Camp

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 

(15) Hemm bżonn kbir għal aktar 
flessibilità u b’mod partikolari għall-aċċess 
usa’ għall-proċedura ta’ akkwist li 
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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 
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.

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. B’mod partikolari, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu jistgħu jużaw 
il-proċedura kompetittiva permezz ta’ 
negozjar meta jkunu meħtieġa negozjati 
pereżempju minħabba l-għamla legali u 
finanzjarja tal-kuntratt, pereżempju fil-
każ tal-implimentazzjoni ta’ proġetti 
infrastrutturali kumplessi jew minħabba 
l-kumplessità tal-proġett, pereżempju fil-
każ tal-implimentazzjoni ta’ proġetti tal-
ICT kumplessi fl-organizzazzjonijiet. Il-
proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar 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 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta nagħmlu l-proċedura negozjata aċċessibbli wkoll b’mod espliċitu għall-kuntratti 
kumplessi, neħtieġu twessigħ limitat tal-ambitu propost mill-proposta tal-Kummissjoni.
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Emenda 221
Pablo Arias Echeverría

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 
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.

(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, 
kompetizzjoni ħielsa, pubbliċità u ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi pubbliċi. Dan sejjer 
jagħti aktar flessibilità lill-awtoritajiet 
kontraenti fix-xiri ta’ xogħlijiet, provvisti u 
servizzi li huma adattati perfettament għall-
ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. Fl-istess ħin, 
dan għandu jżid il-kummerċ transkonfinali, 
hekk kif l-evalwazzjoni wriet li l-kuntratti 
mogħtija bi proċedura negozjata 
b’pubblikazzjoni minn qabel għandhom 
rata ta’ suċċess partikolarment għolja fl-
offerti transkonfinali.

Or. es

Emenda 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Għal kuntratti ta’ xogħlijiet, 
sitwazzjonijiet bħal dawn jinkludu 
xogħlijiet li mhumiex binjiet standard jew 
meta x-xogħlijiet jinkludu d-disinn ta’ 
soluzzjoni innovattiva. Għal servizzi jew 
provvisti li jeħtieġu adattament jew disinn, 
l-użu ta’ proċedura kompetittiva fin-
negozjati jew djalogu kompetittiv 
probabbilment jagħtu valur miżjud. Tali 
adattament jew rekwiżiti ta’ disinn huma 
partikolarment ta’ benefiċċju fil-każ ta’ 
xiri kumplessi bħal prodotti sofistikati, 
servizzi intellettwali jew proġetti kbar tal-
ICT. F’dawn il-każijiet, in-negozjati 
jistgħu jkunu meħtieġa biex jiggarantixxu 
li l-provvista jew servizz in kwistjoni 
jikkorrispondi għall-ħtiġijiet tal-awtorità 
kontraenti. Fir-rigward ta’ servizzi jew 
provvisti standard li jistgħu jiġu pprovduti 
minn ħafna operaturi ekonomiċi 
differenti ħafna, il-proċedura kompetittiva 
permezz tan-negozjar u d-djalogu 
kompetittiv m’għandhomx jintużaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla tintroduċi flessibbiltà fir-regoli, li tippermetti negozjati fil-proċeduri kollha.

Emenda 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Din id-Direttiva tiżgura l-
applikazzjoni tad-Direttiva 2001/23/KE 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-
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Istati Membri relatati mas-salvagwardja 
tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta’ 
trasferiment ta’ impriżi, negozji jew 
partijiet ta’ impriżi jew negozji sabiex jiġi 
żgurat ir-rispett għar-regoli tal-
kompetizzjoni ugwali u l-protezzjoni tal-
ħaddiema fil-kuntest tat-trasferiment tal-
impriża.

Or. en

Emenda 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Il-proċedura kompetittiva permezz 
tan-negozjar għandha tiġi segwita wkoll 
f’każijiet fejn l-użu ta’ proċedura miftuħa 
jew ristretta tat biss offerti invalidi jew 
mhux aċċettabbli. B’mod partikolari 
offerti li ma jikkonformawx mad-
dokumenti ta’ akkwist, li waslu tard, meta 
jkun hemm prova ta’ kollużjoni jew 
korruzzjoni, jew li jkunu nstabu mill-
awtorità kontraenti bħala anormalment 
baxxi, għandhom jitqiesu invalidi. Offerti 
mibgħuta minn offerenti li ma jkollhomx 
il-kwalifiki meħtieġa, u offerti li l-prezz 
tagħhom ikun aktar mill-baġit tal-
awtorità kontraenti kif ikkomunikat qabel 
it-tnedija tal-proċedura ta’ akkwist 
għandhom ukoll jitqiesu bħala mhux 
aċċettabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla tintroduċi l-flessibbiltà fir-regoli, li tippermetti negozjati fil-proċeduri kollha.
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Emenda 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 15c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15 c) Il-proċedura kompetittiva permezz 
tan-negozjar għandha tkun akkumpanjata 
minn salvagwardji xierqa li jiżguraw li l-
prinċipji ta’ trattament ugwali u 
trasparenza jiġu osservati. B’mod 
partikolari, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jindikaw bil-quddiem ir-
rekwiżiti minimi li jirregolaw in-natura 
tal-akkwist u li ma jistgħux jiġu mibdula 
matul in-negozjati. Il-kriterji ta’ għoti u l-
ippeżar tagħhom għandhom jibqgħu 
stabbli matul il-proċedura kollha u ma 
jkunux suġġetti għal negozjati, sabiex 
ikun garantit it-trattament ugwali tal-
operaturi ekonomiċi kollha. In-negozjati 
għandhom jimmiraw li jtejbu l-offerti 
sabiex jippermettu lill-awtoritajiet 
kontraenti jakkwistaw xogħlijiet, provvisti 
u servizzi idealment adatti għall-bżonnijiet 
speċifiċi tagħhom. In-negozjati jistgħu 
jikkonċernaw l-aspetti kollha tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mixtrija li 
jinkludu, pereżempju, kwalità, 
kwantitajiet, klawżoli kummerċjali kif 
ukoll karatteristiċi soċjali, ambjentali u 
innovattivi, sakemm dawn ma 
jikkostitwixxux rekwiżiti minimi. Ir-
rekwiżiti minimi msemmija hawnhekk 
huma l-kundizzjonijiet u l-karatteristiċi 
(partikolarment fiżiċi, funzjonali u legali) 
li kwalunkwe offerta għandha tissodisfa 
skont l-Artikolu 54(1)(a) ta’ din id-
Direttiva sabiex jippermettu lill-awtorità 
kontraenti tagħti l-kuntratt skont il-
kriterju ta’ għoti magħżul. Sabiex tiġi 
żgurata t-trasparenza tal-proċess, l-istadji 
kollha tan-negozjar għandhom jiġu 
dokumentati skont l-Artikolu 85(2) u l-
Artikolu 19(1)(a) ta’ din id-Direttiva, 
sabiex l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
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jistgħu jipprovdu prova bil-miktub, fuq 
talba ta’ kwalunkwe kandidat jew 
offerent, li huma jkunu żguraw it-
trattament ugwali tal-operaturi ekonomiċi 
kkonċernati kollha. Barra minn hekk, 
sabiex tiġi żgurata t-trasparenza, l-offerti 
kollha matul il-proċeduri għandhom jiġu 
sottomessi bil-miktub jew permezz ta’ 
mezzi elettroniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti salvagwardji huma meħtieġa biex jiġi żgurat li l-flessibilità miżjuda fl-użu tal-proċeduri 
ma tirriżultax f’użu ħażin.

Emenda 226
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-istess raġunijiet, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu liberi li 
jużaw id-djalogu kompetittiv. L-użu ta’ 
din il-proċedura żdied b’mod sinifikanti 
f’termini ta’ valuri tal-kuntratt matul l-
aħħar snin. Hi uriet li tkun ta’ użu 
f’każijiet fejn l-awtoritajiet kontraenti ma
jkunux jistgħu jiddefinixxu l-mezzi li 
jissodisfaw l-bżonnijiet tagħhom jew li 
jevalwaw x’jista’ joffri s-suq f’termini ta’ 
soluzzjonijiet tekniċi, finanzjarji jew 
legali. Din is-sitwazzjoni tista’ tinħoloq 
b’mod partikolari fil-każ ta’ proġetti 
innovattivi, l-implimentazzjoni ta’ proġetti 
infrastrutturali kbar fit-trasport integrat, 
netwerks kbar ta’ kompjuters jew proġetti 
li jinvolvu finanzjament kumpless u 
strutturat.

imħassar

Or. fr
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Emenda 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
eko-innovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni filwaqt li tqiegħdu fiċ-ċentru tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu l-
aħjar użu strateġiku mill-akkwist pubbliku 
biex b’hekk jixprunaw l-innovazzjoni. Ix-
xiri ta’ oġġetti u servizzi innovattivi 
għandu rwol ewlieni fit-titjib tal-effiċjenza 
u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi filwaqt li 
jindirizza l-isfidi soċjetali ewlenin. 
Jikkontribwixxi għall-kisba tal-aħjar valur 
għall-flus pubbliċi kif ukoll għall-
benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
usa’ f’termini ta’ ħolqien ta’ ideat ġodda, u 
jsarrafhom fi prodotti u servizzi innovattivi 
u b’hekk jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli. Din id-direttiva għandha 
tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-akkwist 
pubbliku ta’ innovazzjoni u tgħin lill-Istati 
Membri fl-ilħuq tal-miri tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni. Għaldaqstant, għandha tiġi 
pprovduta proċedura speċifika ta’ akkwist 
li tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti 
jistabbilixxu sħubija tal-innovazzjoni fit-tul
għall-iżvilupp u x-xiri sussegwenti ta’ 
prodotti, servizzi jew xogħlijiet ġodda u 
innovattivi, sakemm dawn ikunu jistgħu 
jitwasslu fil-livelli ta’ prestazzjoni u l-
ispejjeż miftehma. Is-sħubija għandha tiġi 
strutturata b’tali mod li tkun tista’ tipprovdi 
l-‘forza tas-suq’ meħtieġa biex b’hekk 
tinċentiva l-iżvilupp ta’ soluzzjoni
innovattiva mingħajr ma jingħalaq is-suq.

(17) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
eko-innovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni filwaqt li tqiegħdu fiċ-ċentru tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu l-
aħjar użu strateġiku mill-akkwist pubbliku 
biex b’hekk jimmotivaw l-innovazzjoni. Ix-
xiri ta’ oġġetti u servizzi innovattivi 
għandu rwol ewlieni fit-titjib tal-effiċjenza 
u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi filwaqt li 
jindirizza l-isfidi soċjetali ewlenin. 
Jikkontribwixxi għall-kisba tal-aħjar valur 
għall-flus pubbliċi kif ukoll għall-
benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
usa’ f’termini ta’ ħolqien ta’ ideat ġodda, u 
jsarrafhom fi prodotti u servizzi innovattivi 
u jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli. Mudell ta’ akkwist innovattiv 
huwa mniżżel fid-dettall fil-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
akkwist prekummerċjali 1. Dan il-mudell 
jippromwovi l-adozzjoni fis-servizzi tal-
akkwist tar-riċerka u l-iżvilupp li ma 
jaqgħux fl-ambitu ta’ din id-Direttiva. 
Dan il-mudell, li ġie miktub f’din id-
Direttiva, huwa rikonoxxut u se jkun 
disponibbli għall-awtoritajiet kontraenti 
kollha biex  jikkunsidrawh. Din id-
Direttiva għandha madankollu 
tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-akkwist 
pubbliku ta’ innovazzjoni b’mod aktar 
ġenerali, u tgħin lill-Istati Membri fl-ilħuq 
tal-miri tal-Unjoni tal-Innovazzjoni. Meta 
l-ħtieġa għall-iżvilupp ta’ prodott, servizz 
jew xogħlijiet innovattivi u x-xiri 
sussegwenti tal-produzzjoni li jirriżultaw 
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ma tistax tintlaħaq permezz ta’ 
soluzzjonijiet li diġà huma disponibbli fis-
suq, l-awtoritajiet kontraenti għandu 
jkollhom aċċess għal proċedura speċifika 
ta’ akkwist fir-rigward ta’ kuntratti li 
jaqgħu fil-ambitu ta’ din id-Direttiva. Din 
il-proċedura l-ġdida għandha tippermetti 
lill-awtoritajiet kontraenti jistabbilixxu 
sħubija tal-innovazzjoni għall-iżvilupp u x-
xiri sussegwenti ta’ prodotti, servizzi jew 
xogħlijiet ġodda u innovattivi, sakemm 
dawn ikunu jistgħu jitwasslu fil-livelli ta’ 
prestazzjoni u l-ispejjeż miftehma. Il-
proċedura għandha tkun ibbażata fuq ir-
regoli li japplikaw għall-proċedura 
kompetittiva permezz ta’ negozjar u 
kuntratti għandhom jingħataw fuq il-bażi 
unika tal-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġuża, li hija l-aktar waħda adatta 
għat-tqabbil tal-offerti għal soluzzjonijiet 
innovattivi. Kemm jekk is-sħubija tal-
innovazzjoni tikkonċerna proġett kbir 
ħafna jew inkella proġett iżgħar, din 
għandha tiġi strutturata b’tali mod li tkun 
tista’ tipprovdi l-“forza tas-suq” meħtieġa 
biex b’hekk tinċentiva l-iżvilupp ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi mingħajr ma 
jingħalaq is-suq. L-awtoritajiet kontraenti 
għalhekk m’għandhomx jużaw is-sħubiji 
ta’ innovazzjoni b’mod żbaljat sabiex 
jipprevjenu, jirrestrinġu jew jgħawġu l-
kompetizzjoni.
__________________
1 COM (2007) 799 final: Komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar L-akkwist 
pubbliku prekummerċjali: inrawmu l-
innovazzjoni biex niżguraw servizzi 
pubbliċi sostenibbli u ta’ kwalità għolja fl-
Ewropa.

Or. en



PE492.857v01-00 58/222 AM\908710MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tiddeskrivi fid-dettall kif għandha tintuża l-proċedura l-ġdida tal-isħubiji ta’ 
innovazzjoni, billi żżid mal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni, speċifikament billi tgħaqqad 
din l-għodda ġdida mal-prinċipji li japplikaw għall-proċedura kompetittiva, fejn ikun l-aktar 
rilevanti. Din l-Emenda tiċċara wkoll l-akkwist pubbliku pre-kummerċjali kif definit 
f’Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2007, u tkompli tapplika, irrispettivament minn din il-
proċedura l-ġdida ta’ sħubiji ta’ innovazzjoni, u ġiet mibnija separatament f’eżenzjoni ġdida.

Emenda 228
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
eko-innovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni filwaqt li tqiegħdu fiċ-ċentru tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu l-
aħjar użu strateġiku mill-akkwist pubbliku 
biex b’hekk jixprunaw l-innovazzjoni. Ix-
xiri ta’ oġġetti u servizzi innovattivi 
għandu rwol ewlieni fit-titjib tal-effiċjenza 
u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi filwaqt li 
jindirizza l-isfidi soċjetali ewlenin. 
Jikkontribwixxi għall-kisba tal-aħjar valur 
għall-flus pubbliċi kif ukoll għall-
benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
usa’ f’termini ta’ ħolqien ta’ ideat ġodda, u 
jsarrafhom fi prodotti u servizzi innovattivi 
u b’hekk jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli. Din id-direttiva għandha 
tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-akkwist 
pubbliku ta’ innovazzjoni u tgħin lill-Istati 
Membri fl-ilħuq tal-miri tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni. Għaldaqstant, għandha tiġi 
pprovduta proċedura speċifika ta’ akkwist 
li tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti 
jistabbilixxu sħubija tal-innovazzjoni fit-tul 
għall-iżvilupp u x-xiri sussegwenti ta’ 
prodotti, servizzi jew xogħlijiet ġodda u 

(17) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
eko-innovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni filwaqt li tqiegħdu fiċ-ċentru tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu l-
aħjar użu strateġiku mill-akkwist pubbliku 
biex b’hekk jixprunaw l-innovazzjoni. Ix-
xiri ta’ oġġetti u servizzi innovattivi 
għandu rwol ewlieni fit-titjib tal-effiċjenza
u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi filwaqt li 
jindirizza l-isfidi soċjetali ewlenin. 
Jikkontribwixxi għall-kisba tal-aħjar valur 
għall-flus pubbliċi kif ukoll għall-
benefiċċji ekonomiċi, ambjentali, tal-
benessri tal-annimali u soċjali usa’ 
f’termini ta’ ħolqien ta’ ideat ġodda, u 
jsarrafhom fi prodotti u servizzi innovattivi 
u b’hekk jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli. Din id-direttiva għandha 
tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-akkwist 
pubbliku ta’ innovazzjoni u tgħin lill-Istati 
Membri fl-ilħuq tal-miri tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni. Għaldaqstant, għandha tiġi 
pprovduta proċedura speċifika ta’ akkwist 
li tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti 
jistabbilixxu sħubija tal-innovazzjoni fit-tul 
għall-iżvilupp u x-xiri sussegwenti ta’ 
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innovattivi, sakemm dawn ikunu jistgħu 
jitwasslu fil-livelli ta’ prestazzjoni u l-
ispejjeż miftehma. Is-sħubija għandha tiġi 
strutturata b’tali mod li tkun tista’ tipprovdi 
l-‘forza tas-suq’ meħtieġa biex b’hekk 
tinċentiva l-iżvilupp ta’ soluzzjoni 
innovattiva mingħajr ma jingħalaq is-suq.

prodotti, servizzi jew xogħlijiet ġodda u 
innovattivi, sakemm dawn ikunu jistgħu 
jitwasslu fil-livelli ta’ prestazzjoni u l-
ispejjeż miftehma. Is-sħubija għandha tiġi 
strutturata b’tali mod li tkun tista’ tipprovdi 
l-‘forza tas-suq’ meħtieġa biex b’hekk 
tinċentiva l-iżvilupp ta’ soluzzjoni 
innovattiva mingħajr ma jingħalaq is-suq.

Or. en

Emenda 229
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
eko-innovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni filwaqt li tqiegħdu fiċ-ċentru tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu l-
aħjar użu strateġiku mill-akkwist pubbliku 
biex b’hekk jixprunaw l-innovazzjoni. Ix-
xiri ta’ oġġetti u servizzi innovattivi 
għandu rwol ewlieni fit-titjib tal-effiċjenza 
u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi filwaqt li 
jindirizza l-isfidi soċjetali ewlenin. 
Jikkontribwixxi għall-kisba tal-aħjar valur 
għall-flus pubbliċi kif ukoll għall-
benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
usa’ f’termini ta’ ħolqien ta’ ideat ġodda, u 
jsarrafhom fi prodotti u servizzi innovattivi 
u b’hekk jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli. Din id-direttiva għandha 
tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-akkwist 
pubbliku ta’ innovazzjoni u tgħin lill-Istati 
Membri fl-ilħuq tal-miri tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni. Għaldaqstant, għandha tiġi 
pprovduta proċedura speċifika ta’ akkwist 
li tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti 
jistabbilixxu sħubija tal-innovazzjoni fit-tul 

(17) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
ekoinnovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni filwaqt li tqiegħdu fiċ-ċentru tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu l-
aħjar użu strateġiku mill-akkwist pubbliku 
biex b’hekk jixprunaw l-innovazzjoni. Ix-
xiri ta’ oġġetti u servizzi innovattivi 
għandu rwol ewlieni fit-titjib tal-effiċjenza 
u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi filwaqt li 
jindirizza l-isfidi soċjetali ewlenin. Dan 
jikkontribwixxi għall-kisba tal-aħjar valur 
għall-flus pubbliċi kif ukoll għall-
benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
usa’ f’termini ta’ ħolqien ta’ ideat ġodda, u 
jsarrafhom fi prodotti u servizzi innovattivi 
u b’hekk jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli. Din id-direttiva għandha 
tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-akkwist 
pubbliku ta’ innovazzjoni u tgħin lill-Istati 
Membri fl-ilħuq tal-miri tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni. Għaldaqstant, għandha tiġi 
pprovduta proċedura speċifika ta’ akkwist 
li tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti 
jistabbilixxu sħubija tal-innovazzjoni fit-tul 
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għall-iżvilupp u x-xiri sussegwenti ta’ 
prodotti, servizzi jew xogħlijiet ġodda u 
innovattivi, sakemm dawn ikunu jistgħu 
jitwasslu fil-livelli ta’ prestazzjoni u l-
ispejjeż miftehma. Is-sħubija għandha tiġi 
strutturata b’tali mod li tkun tista’ tipprovdi 
l-‘forza tas-suq’ meħtieġa biex b’hekk 
tinċentiva l-iżvilupp ta’ soluzzjoni 
innovattiva mingħajr ma jingħalaq is-suq.

għall-iżvilupp u x-xiri sussegwenti ta’ 
prodotti, servizzi jew xogħlijiet ġodda u 
innovattivi, sakemm dawn ikunu jistgħu 
jitwasslu fil-livelli ta’ prestazzjoni u l-
ispejjeż miftehma. Is-sħubija għandha tiġi 
strutturata b’tali mod li tkun tista’ tipprovdi 
l-‘forza tas-suq’ meħtieġa biex b’hekk 
tinċentiva l-iżvilupp ta’ soluzzjoni 
innovattiva mingħajr ma jingħalaq is-suq. 
Barra minn hekk, meta jiġu stabbiliti t-
termini u l-kundizzjonijiet għall-akkwist, 
l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jistabbilixxu karatteristiċi 
innovattivi, inklużi l-aħjar tekniċi 
disponibbli, bħala kriterju li għandu 
x’jaqsam mas-suġġett tal-kuntratt 
ikkonċernat.

Or. nl

Emenda 230
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
eko-innovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni filwaqt li tqiegħdu fiċ-ċentru tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu l-
aħjar użu strateġiku mill-akkwist pubbliku 
biex b’hekk jixprunaw l-innovazzjoni. Ix-
xiri ta’ oġġetti u servizzi innovattivi 
għandu rwol ewlieni fit-titjib tal-effiċjenza 
u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi filwaqt li 
jindirizza l-isfidi soċjetali ewlenin. 
Jikkontribwixxi għall-kisba tal-aħjar valur 
għall-flus pubbliċi kif ukoll għall-
benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
usa’ f’termini ta’ ħolqien ta’ ideat ġodda, u 
jsarrafhom fi prodotti u servizzi innovattivi 

(17) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
ekoinnovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni filwaqt li tqiegħdu fiċ-ċentru tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu l-
aħjar użu strateġiku mill-akkwist pubbliku 
biex b’hekk jixprunaw l-innovazzjoni. Ix-
xiri ta’ oġġetti u servizzi innovattivi 
għandu rwol ewlieni fit-titjib tal-effiċjenza 
u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi filwaqt li 
jindirizza l-isfidi soċjetali ewlenin. 
Jikkontribwixxi għall-kisba tal-aħjar valur 
għall-flus pubbliċi kif ukoll għall-
benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
usa’ f’termini ta’ ħolqien ta’ ideat ġodda, u 
jsarrafhom fi prodotti u servizzi innovattivi 
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u b’hekk jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli. Din id-direttiva għandha 
tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-akkwist 
pubbliku ta’ innovazzjoni u tgħin lill-Istati 
Membri fl-ilħuq tal-miri tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni. Għaldaqstant, għandha tiġi 
pprovduta proċedura speċifika ta’ akkwist 
li tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti 
jistabbilixxu sħubija tal-innovazzjoni fit-
tul għall-iżvilupp u x-xiri sussegwenti ta’ 
prodotti, servizzi jew xogħlijiet ġodda u 
innovattivi, sakemm dawn ikunu jistgħu 
jitwasslu fil-livelli ta’ prestazzjoni u l-
ispejjeż miftehma. Is-sħubija għandha tiġi 
strutturata b’tali mod li tkun tista’ 
tipprovdi l-‘forza tas-suq’ meħtieġa biex 
b’hekk tinċentiva l-iżvilupp ta’ soluzzjoni 
innovattiva mingħajr ma jingħalaq is-suq.

u b’hekk jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli. Din id-direttiva għandha 
tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-akkwist 
pubbliku ta’ innovazzjoni u tgħin lill-Istati 
Membri biex jilħqu l-miri tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni.

Or. fr

Emenda 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Tali proċedura għandha tappoġġja 
modi ġodda għall-iżvilupp ta’ servizzi 
pubbliċi, pereżempju, fejn 
organizzazzjonijiet immexxija minn 
impjegati li preċedentement kienu jeżistu 
fis-settur pubbliku, għandhom il-kompitu 
li jiżviluppaw servizz pubbliku innovattiv 
li mhux disponibbli fis-suq tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jagħti eżempju ta’ kif is-sħubija tal-innovazzjoni tista’ tintuża biex tappoġġja l-iżvilupp 
ta’ servizzi pubbliċi innovattivi, pereżempju mutwalitajiet, li ħafna drabi ma jipprovdux 
approċċi innovattivi.



PE492.857v01-00 62/222 AM\908710MT.doc

MT

Emenda 232
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test proposta mill-Kummissjoni Emenda

(18) Minħabba l-effetti detrimentali fuq il-
kompetizzjoni, il-proċeduri negozjati 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta’ 
avviż dwar kuntratt għandhom jintużaw 
biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali ħafna. Din l-
eċċezzjoni għandha tkun limitata għal 
każijiet fejn il-pubblikazzjoni ma tkunx 
possibbli, minħabba raġunijiet ta’ force 
majeure skont il-ġurisprudenza stabbilita 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 
jew fejn ikun ċar mill-bidu nett li l-
pubblikazzjoni mhux se toħloq aktar 
kompetizzjoni, b’mod speċjali minħabba li 
jkun hemm oġġettivament attur ekonomiku 
wieħed biss li jista’ jwettaq il-kuntratt. L-
użu ta’ proċedura negozjata mhux 
ippubblikata jista’ jiġi ġġustifikat biss 
f’sitwazzjonijiet ta’ għan esklussiv, fejn is-
sitwazzjoni ta’ esklussività ma tkunx 
inħolqot mill-awtorità kontraenti stess 
għall-għanijiet ta’ proċedura ta’ akkwist 
tal-futur, u fejn m’hemm l-ebda sostitut 
xieraq, li d-disponibilità tagħhom għandha 
tiġi evalwata fil-fond.

(18) Minħabba l-effetti detrimentali fuq il-
kompetizzjoni, il-proċeduri negozjati 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta’ 
avviż dwar kuntratt għandhom jintużaw 
biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali ħafna. Din l-
eċċezzjoni għandha tkun limitata għal 
każijiet fejn il-pubblikazzjoni ma tkunx 
possibbli, minħabba raġunijiet ta’ force 
majeure skont il-ġurisprudenza stabbilita 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 
jew fejn ikun ċar mill-bidu nett li l-
pubblikazzjoni mhux se toħloq aktar 
kompetizzjoni, b’mod speċjali minħabba li 
jkun hemm oġġettivament attur ekonomiku 
wieħed biss li jista’ jwettaq il-kuntratt. L-
użu ta’ proċedura negozjata mhux 
ippubblikata jista’ jiġi ġġustifikat biss 
f’sitwazzjonijiet ta’ għan esklussiv, fejn is-
sitwazzjoni ta’ esklussività ma tkunx 
inħolqot mill-awtorità kontraenti stess 
għall-għanijiet ta’ proċedura ta’ akkwist 
tal-futur, u fejn m’hemm l-ebda sostitut 
xieraq, li d-disponibilità tagħhom għandha 
tiġi evalwata fil-fond. Huwa xieraq li meta 
jirrikorru għal proċedura negozjata 
mingħajr pubblikazzjoni preventiva, l-
awtoritajiet kontraenti, fil-każijiet definiti 
minn din id-Direttiva, jibagħtu rapport, li 
fih jiġġustifikaw l-għażla tagħhom lill-
entità ta’ sorveljanza, li fost id-dmirijiet 
tagħha għandu jkollha anki dak li 
tanalizza u tivvaluta rapporti bħal dawn.

Or. it
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Emenda 233
Philippe Juvin

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, mezzi 
elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, inklużi funzjonalitajiet 
adegwati jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti biex jevitaw, 
jidentifikaw u jikkorreġu 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 li jaqgħu fl-ambitu ta’ din id-
direttiva. 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, mezzi 
elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, inklużi funzjonalitajiet 
adegwati jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti biex jevitaw, 
jidentifikaw u jikkorreġu żbalji li jseħħu 
matul il-proċeduri ta’ akkwist.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-mezzi elettroniċi għall-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni dwar l-akkwisti japplika 
esklużivament għall-proċeduri ta’ akkwist li jaqgħu fl-ambitu ta’ din id-direttiva, u għalhekk 
ma japplikax għall-proċeduri ta' akkwist li jinsabu taħt il-limiti stabbiliti f’din id-direttiva, 
billi dawn il-proċeduri jkunu jaqgħu taħt il-liġi nazzjonali fis-seħħ.

Emenda 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Madwar is-swieq Ewropej tax-xiri 
pubbliku qed tinbet tendenza qawwija lejn 
l-aggregazzjoni tad-domanda mix-xerrejja 
pubbliċi, bil-ħsieb li jinkisbu ekonomiji ta’ 
skala, inklużi prezzijiet aktar baxxi u 
spejjeż ta’ tranżazzjoni, u għat-titjib u l-
professjonalizzazzjoni tal-ġestjoni tal-
akkwisti. Dan jista’ jintlaħaq permezz tal-
konċentrazzjoni tax-xiri skont in-numru ta’ 
awtoritajiet kontraenti involuti, jew il-
volum u l-valur matul iż-żmien. 
Madankollu, l-aggregazzjoni u ċ-
ċentralizzazzjoni tax-xiri għandhom jiġu 
sorveljati b’attenzjoni sabiex tiġi evitata 
konċentrazzjoni eċċessiva tal-kapaċita tal-
akkwist u l-kollużjoni, u biex jiġu 
ppreservati t-trasparenza u l-kompetizzjoni, 
kif ukoll l-opportunitajiet ta’ aċċess għas-
swieq tal-impriżi żgħar u medji.

(20) Madwar is-swieq Ewropej tax-xiri 
pubbliku qed tinbet tendenza qawwija lejn 
l-aggregazzjoni tad-domanda mix-xerrejja 
pubbliċi, bil-ħsieb li jinkisbu ekonomiji ta’ 
skala, inklużi prezzijiet aktar baxxi u 
spejjeż ta’ tranżazzjoni, u għat-titjib u l-
professjonalizzazzjoni tal-ġestjoni tal-
akkwisti. Dan jista’ jintlaħaq permezz tal-
konċentrazzjoni tax-xiri skont in-numru ta’ 
awtoritajiet kontraenti involuti, jew il-
volum u l-valur matul iż-żmien. 
Madankollu, l-aggregazzjoni u ċ-
ċentralizzazzjoni tax-xiri għandhom jiġu 
sorveljati b’attenzjoni sabiex tiġi evitata 
konċentrazzjoni eċċessiva tal-kapaċita tal-
akkwist u l-kollużjoni, u biex jiġu 
ppreservati t-trasparenza u l-kompetizzjoni, 
kif ukoll l-opportunitajiet ta’ aċċess għas-
swieq tal-impriżi żgħar u medji. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 
għall-Istati Membri u l-awtoritajiet 
kontraenti dwar il-monitoraġġ meħtieġ ta’ 
xiri aggregat u ċentralizzat sabiex tiġi 
evitata konċentrazzjoni eċċessiva ta’ 
setgħa ta’ xiri u kollużjoni. Gwida bħal 
din għandha tkun ipprovduta permezz ta’ 
att ta’ implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 235
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-istrument tal-ftehimiet qafas intuża 
ħafna u huwa kkunsidrat bħala teknika ta’ 
akkwist effiċjenti madwar l-Ewropa kollha. 
Għaldaqstant għandu jinżamm 
prattikament kif inhu. Madankollu, ċertu

(21) L-istrument tal-ftehim qafas intuża 
ħafna u huwa kkunsidrat bħala teknika ta’ 
akkwist effiċjenti madwar l-Ewropa kollha. 
Għaldaqstant għandu jinżamm 
prattikament kif inhu. Madankollu, ċerti
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kunċetti jeħtieġ li jkunu kkjarifikati, b’mod 
artikolari l-kundizzjonijiet għall-użu ta’ 
ftehim qafas mill-awtoritajiet kontraenti li 
huma stess mhumiex parti mill-ftehim.

kunċetti jeħtieġ li jkunu kkjarifikati, b’mod 
partikolari l-kundizzjonijiet għall-użu ta’ 
ftehim qafas mill-awtoritajiet kontraenti li 
huma stess mhumiex parti mill-ftehim. 
Għandha tkun permessa estensjoni tas-
sejħiet minn ftehim qafas skont il-
kundizzjonijiet deskritti fl-Artikolu 31(2).

Or. de

Emenda 236
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-kundizzjonijiet oġġettivi għad-
determinazzjoni ta’ liema mill-operaturi 
ekonomiċi, firmatarji għall-ftehim ta’ 
qafas, għandhom iwettqu kompitu 
partikolari, bħal provvisti jew servizzi 
maħsuba għall-użu minn persuni 
naturali, jistgħu jinkludu l-ħtiġijiet jew l-
għażla tal-persuni naturali kkonċernati.

Or. en

Emenda 237
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) It-tekniki ta’ xiri ċentralizzat qed 
jintużaw dejjem aktar fil-biċċa l-kbira tal-
Istati Membri. Il-korpi ta’ xiri ċentrali 
huma responsabbli mit-twettiq tal-akkwisti 
jew l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi/ftehimiet 
qafas għal awtoritajiet kontraenti oħrajn. 
Fid-dawl tal-volumi kbar mixtrija, dawn it-

(24) It-tekniki ta’ xiri ċentralizzat qed 
jintużaw dejjem aktar fil-biċċa l-kbira tal-
Istati Membri. Il-korpi ta’ xiri ċentrali 
huma responsabbli mit-twettiq tal-akkwisti 
jew l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi/ftehimiet 
qafas għal awtoritajiet kontraenti oħrajn. 
Fid-dawl tal-volumi kbar mixtrija, dawn it-
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tipi ta’ tekniki jgħinu biex iżidu l-
kompetizzjoni u jipprofessjonalizzaw l-
akkwist pubbliku. Għaldaqstant, għandha 
ssir dispożizzjoni għad-definizzjoni tal-
Unjoni dwar il-korpi ta’ xiri ċentrali 
ddedikati lill-awtoritajiet kontraenti, 
mingħajr ma din tipprevjeni l-
kontinwazzjoni ta’ xiri komuni li hu inqas 
istituzzjonalizzat u sistematiku jew il-
prattika stabbilita li jsir rikors għall-
fornituri ta’ servizzi li jippreparaw u 
jmexxu l-proċeduri ta’ akkwist f’isem u 
akkont ta’ awtorità kontraenti. Għandhom 
jiġu stabbiliti wkoll regoli għall-
allokazzjoni tar-responsabbiltà għall-
osservanza tal-obbligi skont din id-
Direttiva, anki fil-każ ta’ rimedji, fost il-
korp ta’ xiri ċentrali u l-awtoritajiet 
kontraenti li jixtru minn jew permezz tal-
korp ċentrali ta’ xiri. Meta din tal-aħħar 
tkun responsabbli biss għat-twettiq tal-
proċeduri ta’ akkwist, din għandha wkoll 
tkun unikament u direttament responsabbli 
għal-legalità tal-proċeduri. Meta awtorità 
kontraenti tmexxi ċerti partijiet tal-
proċedura, pereżempju l-ftuħ mill-ġdid tal-
kompetizzjoni taħt ftehim qafas jew l-għoti 
ta’ kuntratti individwali bbażati fuq sistema 
dinamika ta’ xiri, hija għandha tibqa’ 
responsabbli għall-istadji li tmexxi.

tipi ta’ tekniki jgħinu biex iżidu l-
kompetizzjoni u jipprofessjonalizzaw l-
akkwist pubbliku, għalkemm għandha 
tingħata attenzjoni speċifika lill-
aċċessibbiltà ta’ kwalunkwe proċeduri 
bħal dawn għall-impriżi żgħar u medji. 
Għaldaqstant, għandha ssir dispożizzjoni 
għad-definizzjoni tal-Unjoni dwar il-korpi 
ta’ xiri ċentrali ddedikati lill-awtoritajiet 
kontraenti, mingħajr ma din tipprevjeni l-
kontinwazzjoni ta’ xiri komuni li hu inqas 
istituzzjonalizzat u sistematiku jew il-
prattika stabbilita li jsir rikors għall-
fornituri ta’ servizzi li jippreparaw u 
jmexxu l-proċeduri ta’ akkwist f’isem u 
akkont ta’ awtorità kontraenti. Għandhom 
jiġu stabbiliti wkoll regoli għall-
allokazzjoni tar-responsabbiltà għall-
osservanza tal-obbligi skont din id-
Direttiva, anki fil-każ ta’ rimedji, fost il-
korp ta’ xiri ċentrali u l-awtoritajiet 
kontraenti li jixtru minn jew permezz tal-
korp ċentrali ta’ xiri. Meta din tal-aħħar 
tkun responsabbli biss għat-twettiq tal-
proċeduri ta’ akkwist, din għandha wkoll 
tkun unikament u direttament responsabbli 
għal-legalità tal-proċeduri. Meta awtorità 
kontraenti tmexxi ċerti partijiet tal-
proċedura, pereżempju l-ftuħ mill-ġdid tal-
kompetizzjoni taħt ftehim qafas jew l-għoti 
ta’ kuntratti individwali bbażati fuq sistema 
dinamika ta’ xiri, hija għandha tibqa’ 
responsabbli għall-istadji li tmexxi.

Or. en

Emenda 238
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
huma partikolarment xierqa biex 

(25) Mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
huma partikolarment xierqa biex 
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jappoġġjaw prattiki u għodod ta’ xiri 
ċentralizzat minħabba li joffru l-possibbiltà 
ta’ użu mill-ġdid u pproċessar awtomatiku 
tad-dejta u ta’ tnaqqis fl-ispejjeż relatati 
mal-informazzjoni u t-transazzjonijiet. 
Għaldaqstant, bħala l-ewwel pass, l-użu ta’
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni bħal 
dawn għandu jsir obbligatorju għall-korpi 
ta’ xiri ċentrali, filwaqt li għandhom jiġu 
ffaċilitati wkoll il-prattiki konverġenti 
madwar l-Unjoni. Dan għandu jiġi segwit 
minn obbligu ġenerali li jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-proċeduri 
ta’ akkwist kollha wara perjodu tranżitorju 
ta’ sentejn.

jappoġġjaw prattiki u għodod ta’ xiri 
ċentralizzat minħabba li joffru l-possibbiltà 
ta’ użu mill-ġdid u pproċessar awtomatiku 
tad-dejta u ta’ tnaqqis fl-ispejjeż relatati 
mal-informazzjoni u t-transazzjonijiet. 
Għaldaqstant, bħala l-ewwel pass, l-użu ta’ 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni bħal 
dawn għandu jsir obbligatorju għall-korpi 
ta’ xiri ċentrali, filwaqt li għandhom jiġu 
ffaċilitati wkoll il-prattiki konverġenti 
madwar l-Unjoni. Dan għandu jiġi segwit 
minn obbligu ġenerali li jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-proċeduri 
ta’ akkwist kollha wara perjodu tranżitorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-perjodu ta’ żmien huwa strett wisq.

Emenda 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
huma partikolarment xierqa biex 
jappoġġjaw prattiki u għodod ta’ xiri 
ċentralizzat minħabba li joffru l-possibbiltà 
ta’ użu mill-ġdid u pproċessar awtomatiku 
tad-dejta u ta’ tnaqqis fl-ispejjeż relatati 
mal-informazzjoni u t-transazzjonijiet. 
Għaldaqstant, bħala l-ewwel pass, l-użu ta’ 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni bħal
dawn għandu jsir obbligatorju għall-korpi 
ta’ xiri ċentrali, filwaqt li għandhom jiġu 
ffaċilitati wkoll il-prattiki konverġenti 
madwar l-Unjoni. Dan għandu jiġi segwit 
minn obbligu ġenerali li jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-proċeduri 
ta’ akkwist kollha wara perjodu tranżitorju 

(25) Mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
huma partikolarment xierqa biex 
jappoġġjaw prattiki u għodod ta’ xiri 
ċentralizzat minħabba li joffru l-possibbiltà 
ta’ użu mill-ġdid u pproċessar awtomatiku 
tad-dejta u ta’ tnaqqis fl-ispejjeż relatati 
mal-informazzjoni u t-tranżazzjonijiet. 
Għaldaqstant, bħala l-ewwel pass, l-użu ta’ 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni bħal 
dawn għandu jsir obbligatorju għall-korpi 
ta’ xiri ċentrali, filwaqt li għandhom jiġu 
ffaċilitati wkoll il-prattiki konverġenti 
madwar l-Unjoni. Dan għandu jiġi segwit 
minn obbligu ġenerali li jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-proċeduri 
ta’ akkwist kollha wara perjodu tranżitorju 
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ta’ sentejn. ta’ erba’ snin.

Or. de

Emenda 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
huma partikolarment xierqa biex 
jappoġġjaw prattiki u għodod ta’ xiri 
ċentralizzat minħabba li joffru l-possibbiltà 
ta’ użu mill-ġdid u pproċessar awtomatiku 
tad-dejta u ta’ tnaqqis fl-ispejjeż relatati 
mal-informazzjoni u t-transazzjonijiet. 
Għaldaqstant, bħala l-ewwel pass, l-użu ta’ 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni bħal 
dawn għandu jsir obbligatorju għall-korpi 
ta’ xiri ċentrali, filwaqt li għandhom jiġu 
ffaċilitati wkoll il-prattiki konverġenti 
madwar l-Unjoni. Dan għandu jiġi segwit 
minn obbligu ġenerali li jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-
proċeduri ta’ akkwist kollha wara perjodu 
tranżitorju ta’ sentejn.

(25) Mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
huma partikolarment xierqa biex 
jappoġġjaw prattiki u għodod ta’ xiri 
ċentralizzat minħabba li joffru l-possibbiltà 
ta’ użu mill-ġdid u pproċessar awtomatiku 
tad-dejta u ta’ tnaqqis fl-ispejjeż relatati 
mal-informazzjoni u t-transazzjonijiet. 
Għaldaqstant, l-użu ta’ mezzi elettroniċi ta’ 
komunikazzjoni bħal dawn għandu jiġi 
imħeġġeġ.

Or. en

Emenda 241
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
huma partikolarment xierqa biex 
jappoġġjaw prattiki u għodod ta’ xiri 
ċentralizzat minħabba li joffru l-possibbiltà 

(25) Mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
huma partikolarment xierqa biex 
jappoġġjaw prattiki u għodod ta’ xiri 
ċentralizzat minħabba li joffru l-possibbiltà 
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ta’ użu mill-ġdid u pproċessar awtomatiku 
tad-dejta u ta’ tnaqqis fl-ispejjeż relatati 
mal-informazzjoni u t-transazzjonijiet. 
Għaldaqstant, bħala l-ewwel pass, l-użu ta’ 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni bħal 
dawn għandu jsir obbligatorju għall-korpi 
ta’ xiri ċentrali, filwaqt li għandhom jiġu 
ffaċilitati wkoll il-prattiki konverġenti 
madwar l-Unjoni. Dan għandu jiġi segwit 
minn obbligu ġenerali li jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-proċeduri 
ta’ akkwist kollha wara perjodu tranżitorju 
ta’ sentejn.

ta’ użu mill-ġdid u pproċessar awtomatiku 
tad-dejta u ta’ tnaqqis fl-ispejjeż relatati 
mal-informazzjoni u t-tranżazzjonijiet. 
Għaldaqstant, bħala l-ewwel pass, l-użu ta’ 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni bħal 
dawn għandu jsir obbligatorju għall-korpi 
ta’ xiri ċentrali, filwaqt li għandhom jiġu 
ffaċilitati wkoll il-prattiki konverġenti 
madwar l-Unjoni. Dan għandu jiġi segwit 
minn obbligu ġenerali li jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-proċeduri 
ta’ akkwist kollha wara perjodu tranżitorju 
ta’ sentejn. L-implimentazzjoni ta’ dawn 
id-dispożizzjonijiet ma tippreġudikax 
mezzi ta’ pubblikazzjoni eżistenti fuq livell 
nazzjonali fir-rigward tal-akkwisti 
pubbliċi li jkunu taħt il-limiti speċifikati 
minn din id-direttiva, u dan sabiex tiġi 
mħarsa ċ-ċertezza legali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-obbligu ġenerali li jintużaw mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi fil-proċeduri kollha ta’ 
akkwist m'għandux jippreġudika d-dispożizzjonijiet eżistenti fuq livell nazzjonali fil-qasam 
tal-pubblikazzjoni għall-akkwisti li jkunu taħt il-limiti speċifikati minn din id-direttiva.

Emenda 242
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
huma partikolarment xierqa biex 
jappoġġjaw prattiki u għodod ta’ xiri 
ċentralizzat minħabba li joffru l-possibbiltà 
ta’ użu mill-ġdid u pproċessar awtomatiku 
tad-dejta u ta’ tnaqqis fl-ispejjeż relatati 
mal-informazzjoni u t-transazzjonijiet. 
Għaldaqstant, bħala l-ewwel pass, l-użu ta’ 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni bħal 
dawn għandu jsir obbligatorju għall-korpi 

(25) Mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
huma partikolarment xierqa biex 
jappoġġjaw prattiki u għodod ta’ xiri 
ċentralizzat minħabba li joffru l-possibbiltà 
ta’ użu mill-ġdid u pproċessar awtomatiku 
tad-dejta u ta’ tnaqqis fl-ispejjeż relatati 
mal-informazzjoni u t-transazzjonijiet. 
Għaldaqstant, bħala l-ewwel pass, l-użu ta’ 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni bħal 
dawn għandu jsir obbligatorju għall-korpi 
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ta’ xiri ċentrali, filwaqt li għandhom jiġu 
ffaċilitati wkoll il-prattiki konverġenti 
madwar l-Unjoni. Dan għandu jiġi segwit 
minn obbligu ġenerali li jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-proċeduri 
ta’ akkwist kollha wara perjodu tranżitorju 
ta’ sentejn.

ta’ xiri ċentrali, filwaqt li għandhom jiġu 
ffaċilitati wkoll il-prattiki konverġenti 
madwar l-Unjoni. Dan għandu jiġi segwit 
minn obbligu ġenerali li jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-proċeduri 
ta’ akkwist kollha wara perjodu tranżitorju 
ta’ sentejn. L-implimentazzjoni ta’ dan l-
obbligu ma tippreġudikax mezzi ta’ 
pubblikazzjoni eżistenti fuq livell 
nazzjonali fir-rigward tal-akkwisti 
pubbliċi li jkunu taħt il-limiti speċifikati 
minn din id-direttiva, u dan sabiex 
titħares iċ-ċertezza legali.

Or. fr

Emenda 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Attwalment, l-għoti konġunt ta’ 
kuntratti pubbliċi mill-awtoritajiet 
kontraenti ta’ Stati Membri differenti qed 
jiffaċċja diffikultajiet legali speċifiċi, 
b’mod speċjali f’dak li għandu x’jaqsam 
mal-kunflitti tal-liġijiet nazzjonali. 
Minkejja l-fatt li d-Direttiva 2004/18/KE 
tippermetti b’mod impliċitu l-akkwist 
pubbliku konġunt transkonfinali, fil-
prattika, diversi sistemi legali nazzjonali 
b’mod espliċitu jew impliċitu għamlu l-
akkwist konġunt transkonfinali legalment 
inċert jew impossibbli. L-awtoritajiet 
kontraenti mill-Istati Membri differenti 
jistgħu jkunu interessati li jikkooperaw u 
li jagħtu kuntratti pubbliċi b’mod 
konġunt, sabiex jiksbu l-akbar benefiċċju 
mill-potenzjal tas-suq intern f’termini ta’ 
ekonomiji ta’ skala u ta’ qsim tar-riskji u 
l-benefiċċji, b’mod speċjali fi proġetti 
innovattivi li jinvolvu ammont akbar ta’ 
riskju milli tista’ tiflaħ b’mod raġonevoli 
awtorità kontraenti waħda. Għaldaqstant, 
għandhom jiġu stabbiliti regoli ġodda 
dwar il-kuntratti konġunti transkonfinali 
li jagħżlu l-liġi applikabbli sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet kontraenti fis-Suq Uniku. 
Barra minn hekk, l-awtoritajiet kontraenti 
minn Stati Membri differenti jistgħu 
jwaqqfu korpi legali konġunti stabbiliti 
skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni. 
Għandhom ikunu stabbiliti regoli speċifiċi 
għal din il-forma ta’ akkwist konġunt.

imħassar

Or. en
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Emenda 245
Heide Rühle

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 
jkollux aċċess għal dawn iċ-ċertifikati jew 
rapporti tat-testijiet, jew ma jkollu l-ebda 
possibbiltà li jiksibhom fil-limiti ta’ żmien 
rilevanti.

(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 
jkollux aċċess għal dawn iċ-ċertifikati jew 
rapporti tat-testijiet, jew ma jkollu l-ebda 
possibbiltà li jiksibhom fil-limiti ta’ żmien 
rilevanti. Sabiex ma ssirx diskriminazzjoni 
kontra dawk l-offerenti li jinvestu ħin u 
flus għal ċertifikati jew rapporti tat-
testijiet, il-piż għall-għoti tal-ekwivalenza 
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għandu jitqiegħed fuq l-offerent li jitlob l-
ekwivalenza.

Or. en

Emenda 246
Wim van de Camp

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, standards u speċifikazzjonijiet fis-
suq, 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, jew li 
jqiegħdu fi żvantaġġ lill-operaturi 
ekonomiċi fuq il-bażi ta’ mudell ta’ 
negozju jew ta’ żvilupp inkluż rigward l-
istandards jew speċifikazzjonijiet 
implimentati f’soluzzjoni jew servizz 
partikolari. 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 b’mod ugwali l-
offerti bbażati fuq arranġamenti 
ekwivalenti. Sabiex juru ekwivalenza, l-
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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.

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 jkollux aċċess 
għal dawn iċ-ċertifikati jew rapporti tat-
testijiet, jew ma jkollu l-ebda possibbiltà li 
jiksibhom fil-limiti ta’ żmien rilevanti. L-
awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
jistgħu jipprovdu raġuni għal kwalunkwe 
deċiżjoni li ma teżistix ekwivalenza f’każ 
partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-gvern huwa wieħed fost l-akbar xerrejja fl-Istati Membri kollha, l-akkwist pubbliku 
joħloq opportunitajiet sinifikanti tas-suq għall-operaturi ekonomiċi madwar l-Ewropa. Sabiex 
jiġu mrawwma l-innovazzjoni, il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir aħjar, madankollu, l-akkwist 
pubbliku għandu jsir b’tali mod li jkun nondiskriminatorju u teknoloġikament newtrali.

Emenda 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(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, standards u speċifikazzjonijiet fis-
suq biex b’hekk jinkiseb livell suffiċjenti 
ta’ kompetizzjoni. Konsegwentement, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
jevitaw 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 
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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 
jkollux aċċess għal dawn iċ-ċertifikati jew 
rapporti tat-testijiet, jew ma jkollu l-ebda 
possibbiltà li jiksibhom fil-limiti ta’ żmien 
rilevanti.

komunement offruti minn dak l-attur 
ekonomiku, jew li jqiegħdu fi żvantaġġ 
lill-operaturi ekonomiċi fuq il-bażi ta’ 
mudell ta’ negozju jew ta’ żvilupp jew fuq 
il-bażi ta’ standards speċifiċi jew 
speċifikazzjonijiet implimentati 
f’soluzzjoni jew servizz partikolari. It-
tfassil tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
f’termini ta’ rekwiżiti ta’ prestazzjoni u 
funzjonali ġeneralment jeħles minn dawn 
il-problemi u jiffavorixxi l-innovazzjoni. 
Fejn issir referenza għal standard Ewropew 
jew, fin-nuqqas tiegħu, għal standard 
nazzjonali, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jikkunsidraw b’mod ugwali 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-manifatturi meta l-attur 
ekonomiku kkonċernat ma jkollux aċċess 
għal dawn iċ-ċertifikati jew rapporti tat-
testijiet rilevanti, jew ma jkollu l-ebda 
possibbiltà li jiksibhom fil-limiti ta’ żmien 
rilevanti. L-awtoritajiet kontraenti 
għandhom ikunu jistgħu jipprovdu 
ġustifikazzjoni talli ma ngħatatx l-
ekwivalenza fil-każijiet kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-akkwist pubbliku joħloq opportunitajiet sinifikanti tas-suq għall-operaturi ekonomiċi 
madwar l-Ewropa. Sabiex jiġu mrawwma l-innovazzjoni, il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir 
aħjar, l-akkwist pubbliku għandu jsir b’tali mod li jkun nondiskriminatorju u teknoloġikament 
newtrali.  Kundizzjonijiet ekwi li jippermettu lill-operaturi ekonomiċi jikkompetu b’mod 
ugwali, irrispettivament mill-mudell tal-iżvilupp jew ta’ negozju jew għażla ta’ standard jew 
speċifikazzjoni, jiżguraw li l-aktar firxa wiesgħa ta’ operaturi jkunu jistgħu jipparteċipaw 
f’sejħiet għal offerti pubbliċi.

Emenda 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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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 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-imballaġġ u l-proċess ta’ 
produzzjoni. Barra minn hekk huwa 
essenzjali li dawn ir-rekwiżiti jitfasslu 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, 
trejdjunjins u organizzazzjonijiet 
ambjentali, filwaqt li t-tikketta tkun 
aċċessibbli u disponibbli għall-partijiet 
interessati kollha.

Or. en

Emenda 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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, 

(28) L-awtoritajiet kontraenti li jixtiequ 
jixtru xogħlijiet, provvisti jew servizzi 
b’karatteristiċi ambjentali, soċjali jew 
karatteristiċi oħrajn għandhom ikunu 
jistgħu jirreferu għal tikketti soċjali u 
ambjentali partikolari, bħall-Eko-tikketta 
Ewropea, l-eko-tikketti (multi-) nazzjonali 
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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.

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-imballaġġ. Barra 
minn hekk huwa essenzjali li dawn ir-
rekwiżiti jitfasslu 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, trejdjunjins, distributuri u 
organizzazzjonijiet ambjentali, filwaqt li t-
tikketta tkun aċċessibbli u disponibbli 
għall-partijiet interessati kollha.

Or. en

Emenda 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Għal kull akkwist huwa neċessarju 
li l-awtoritajiet kontraenti jiżguraw li l-
prodotti, servizzi u xogħlijiet suġġetti 
għall-kuntratt jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
liġi tal-protezzjoni tad-data. Sabiex 
jiżguraw u juru l-protezzjoni tad-drittijiet 
u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, 
l-offerenti għandhom jadottaw politiki 
interni u jimplimentaw miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa fil-ħin tad-disinn tal-
ipproċessar ta’ data personali (protezzjoni 
tad-data permezz tad-disinn).

Or. en

Emenda 251
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex jitrawwem l-involviment tal-
SMEs fis-suq tal-akkwist pubbliku, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
mħeġġa jiddividu l-kuntratti f’lottijiet u 
jkunu obbligati jispjegaw għalfejn ma 
jkunux għamlu dan. Meta l-kuntratti 
jinqasmu f’lottijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu, pereżempju sabiex jippreservaw il-
kompetizzjoni jew jiżguraw is-sigurtà tal-
provvista, jillimitaw l-għadd ta’ lottijiet li 
jista’ jressaq offerta għalihom l-attur 
ekonomiku; jistgħu jillimitaw ukoll in-
numru ta’ lottijiet li jistgħu jiġu aġġudikati 
lil xi offerent partikolari.

(30) Sabiex jitrawwem l-involviment tal-
SMEs fis-suq tal-akkwist pubbliku, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
mħeġġa jiddividu l-kuntratti f’lottijiet. 
Meta l-kuntratti jinqasmu f’lottijiet, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu, pereżempju 
sabiex jippreservaw il-kompetizzjoni jew 
jiżguraw is-sigurtà tal-provvista, jillimitaw 
l-għadd ta’ lottijiet li jista’ jressaq offerta 
għalihom l-attur ekonomiku; jistgħu 
jillimitaw ukoll in-numru ta’ lottijiet li 
jistgħu jiġu aġġudikati lil xi offerent 
partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ applikazzjoni jew spjegazzjoni joħloq aktar inċertezzi legali.

Emenda 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex jitrawwem l-involviment tal-
SMEs fis-suq tal-akkwist pubbliku, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
mħeġġa jiddividu l-kuntratti f’lottijiet u 
jkunu obbligati jispjegaw għalfejn ma 
jkunux għamlu dan. Meta l-kuntratti 
jinqasmu f’lottijiet, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu, pereżempju sabiex 
jippreservaw il-kompetizzjoni jew jiżguraw 
is-sigurtà tal-provvista, jillimitaw l-għadd 
ta’ lottijiet li jista’ jressaq offerta 

(30) L-akkwist pubbliku għandu jkun 
adattat skont il-ħtiġijiet tal-SMEs. L-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jagħmlu użu tal-Kodiċi tal-Aħjar Prattika 
li jipprovdi gwida dwar kif jistgħu
japplikaw il-qafas tal-akkwist pubbliku 
b’mod li jiffaċilita l-parteċipazzjoni tal-
SMEs. Sabiex jitrawwem l-involviment 
tal-SMEs fis-suq tal-akkwist pubbliku, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom b’mod 
partikolari jikkunsidraw li jiddividu l-
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għalihom l-attur ekonomiku; jistgħu 
jillimitaw ukoll in-numru ta’ lottijiet li 
jistgħu jiġu aġġudikati lil xi offerent 
partikolari.

kuntratti f’lottijiet u jiżguraw trasparenza 
fl-aċċess għall-informazzjoni fir-
raġunijiet tagħhom għalfejn għamlu jew 
għalfejn m’għamlux dan. L-Istati Membri 
għandhom jintroduċu miżuri sabiex 
jippromwovu l-aċċess tal-SMEs għall-
akkwist pubbliku, b’mod partikolari 
permezz ta’ informazzjoni mtejba u gwida 
dwar l-offerti u fuq l-opportunitajiet 
ġodda offruti mill-qafas legali 
modernizzat tal-UE, u sabiex jitrawwem l-
iskambju tal-aħjar prattika u l-
organizzazzjoni ta’ taħriġ u avvenimenti li 
jinvolvu xerrejja pubbliċi u SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li hemm ħtieġa ċara għall-promozzjoni tal-aċċess tal-SMEs għall-akkwist pubbliku, 
obbligu kważi totali fuq l-awtoritajiet kontraenti biex jaqsmu l-kuntratti f’lottijiet huwa 
approċċ żbaljat. Barra minn hekk jekk l-awtoritajiet kontraenti jingħataw diskrezzjoni biex 
jillimitaw in-numru ta’ lottijiet li jintrebħu minn fornituri individwali x’aktarx jaħdem kontra 
l-għoti lil SMEs innovattivi jew kompetittivi, u hemm riskju serju li jkun hemm abbuż sabiex 
ikun hemm diskriminazzjoni kontra “barranin”. Miżuri inqas stretti huma preferibbli.

Emenda 253
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex jitrawwem l-involviment tal-
SMEs fis-suq tal-akkwist pubbliku, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
mħeġġa jiddividu l-kuntratti f’lottijiet u 
jkunu obbligati jispjegaw għalfejn ma 
jkunux għamlu dan. Meta l-kuntratti 
jinqasmu f’lottijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu, pereżempju sabiex jippreservaw il-
kompetizzjoni jew jiżguraw is-sigurtà tal-
provvista, jillimitaw l-għadd ta’ lottijiet li 
jista’ jressaq offerta għalihom l-attur 
ekonomiku; jistgħu jillimitaw ukoll in-

(30) Sabiex jitrawwem l-involviment tal-
SMEs fis-suq tal-akkwist pubbliku, u 
speċjalment għal prodotti li jeħtieġu 
kwalità għall-benessri, bħal ikel għall-
konsumaturi passivi fi sptarijiet, skejjel, 
tfal u kura tal-anzjani, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu mħeġġa 
jiddividu l-kuntratti f’lottijiet u jkunu 
obbligati jispjegaw għalfejn ma jkunux 
għamlu dan. Meta l-kuntratti jinqasmu 
f’lottijiet, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu, 
pereżempju sabiex jippreservaw il-
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numru ta’ lottijiet li jistgħu jiġu aġġudikati 
lil xi offerent partikolari.

kompetizzjoni jew jiżguraw is-sigurtà tal-
provvista, jillimitaw l-għadd ta’ lottijiet li 
jista’ jressaq offerta għalihom l-attur 
ekonomiku; jistgħu jillimitaw ukoll in-
numru ta’ lottijiet li jistgħu jiġu aġġudikati 
lil xi offerent partikolari.

Or. en

Emenda 254
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Ħafna mill-atturi ekonomiċi, u b’mod 
speċjali SMEs, iqisu l-piżijiet 
amministrattivi li jinħolqu mill-ħtieġa li 
jiġu prodotti numru sostanzjali ta’ 
ċertifikati jew dokumenti oħra relatati mal-
kriterji ta’ esklużjoni u għażla, bħala 
ostaklu kbir għall-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-akkwist pubbliku. Il-limitazzjoni ta’ 
dawn ir-rekwiżiti, pereżempju permezz ta’ 
awtodikjarazzjonijiet, tista’ twassal għal 
simplifikazzjoni konsiderevoli li minnha 
jibbenefikaw kemm l-awtoritajiet 
kontraenti kif ukoll l-atturi ekonomiċi. L-
offerent li lilu ġie deċiż li jingħata l-
kuntratt għandu, madanakollu jintalab 
jipprovdi l-evidenza rilevanti u l-
awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jikkonkludu kuntratti mal-offerenti li 
mhumiex kaaċi jagħmlu dan. 
Simlifikazzjoni ulterjuri tista’ tinkiseb 
permezz ta’ dokumenti standardizzati 
bħall-Passaport ta’ Akkwist Ewropew, li 
għandu jkun rikonoxxut mill-awtoritajiet 
kontraenti kollha u promoss ħafna fost l-
atturi ekonomiċi, b’mod partikolari l-
SMEs, li għandu jitnaqqsilhom b’mod 
sostanzjali l-piż amministrattiv.

(32) Ħafna mill-atturi ekonomiċi, u b’mod 
speċjali SMEs, iqisu l-piżijiet 
amministrattivi li jinħolqu mill-ħtieġa li 
jiġu prodotti numru sostanzjali ta’ 
ċertifikati jew dokumenti oħra relatati mal-
kriterji ta’ esklużjoni u għażla, bħala 
ostaklu kbir għall-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-akkwist pubbliku. Il-limitazzjoni ta’ 
dawn ir-rekwiżiti, pereżempju permezz ta’ 
awtodikjarazzjonijiet, inklużi 
dikjarazzjonijiet dwar konformità ma’ 
regoli u standards fl-oqsma tal-benessri 
tal-annimali, is-saħħa u s-sigurtà 
pubblika, il-ħarsien soċjali u l-istandards 
tax-xogħol, tista’ twassal għal 
simplifikazzjoni konsiderevoli li minnha 
jibbenefikaw kemm l-awtoritajiet 
kontraenti kif ukoll l-atturi ekonomiċi. L-
offerent li lilu ġie deċiż li jingħata l-
kuntratt għandu, madanakollu jintalab 
jipprovdi l-evidenza rilevanti u l-
awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jikkonkludu kuntratti mal-offerenti li 
mhumiex kaaċi jagħmlu dan. 
Simlifikazzjoni ulterjuri tista’ tinkiseb 
permezz ta’ dokumenti standardizzati 
bħall-Passaport ta’ Akkwist Ewropew, li 
għandu jkun rikonoxxut mill-awtoritajiet 
kontraenti kollha u promoss ħafna fost l-
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atturi ekonomiċi, b’mod partikolari l-
SMEs, li għandu jitnaqqsilhom b’mod 
sostanzjali l-piż amministrattiv.

Or. en

Emenda 255
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Il-ħolqien tal-impjiegi jiddependi 
ħafna fuq l-impriżi żgħar u medji. L-
SMEs kienu kapaċi joffru impjiegi ġodda 
u sostenibbli anke fi 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-
kapaċità tal-SMEs biex ikomplu joħolqu 
impjiegi ġodda. Għalhekk, il-kuntratti 
pubbliċi għandhom isiru aċċessibbli
kemm jista’ jkun għall-SMEs, kemm ’il 
fuq u 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 għall-
Iffaċilitar tal-Aċċess mill-SMEs għall-
Kuntratti tal-Akkwist Pubbliku” (SEC 
(2008) COM 2193, li jimmira li jgħin lill-
Istati Membri joħolqu strateġiji, 
programmi u pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali sabiex itejbu l-parteċipazzjoni 
tal-SMEs f’dawn is-swieq. Politika 
effiċjenti tal-akkwist pubbliku għandha 
tkun koerenti. L-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali għandhom japplikaw 
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b’mod rigoruż ir-regoli stabbiliti f’din id-
Direttiva u, min-naħa l-oħra, l-
implimentazzjoni tal-politiki ġenerali 
deżinjati biex itejbu l-aċċess tal-SMEs 
għal swieq ta’ akkwist pubbliku se tibqa’ 
tkun importanti ħafna speċjalment mill-
perspettiva tal-ħolqien tal-impjiegi.

Or. en

Emenda 256
Heide Rühle

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, tax-xogħol jew ambjentali, 
inklużi regoli dwar il-kundizzjonijiet tax-
xogħol, il-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

Ġustifikazzjoni

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included  in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
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2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Emenda 257
Sirpa Pietikäinen

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, il-benessri 
tal-annimali, 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.

Or. en

Emenda 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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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, tax-xogħol jew ambjentali, 
inklużi regoli dwar il-kundizzjonijiet tax-
xogħol, 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 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Madankollu, trid tingħata xi ftit 
konċessjoni għall-possibbiltà li l-atturi 
ekonomiċi jadottaw miżuri ta’ konformità 
li għandhom l-għan li jirrimedjaw għall-
konsegwenzi ta’ kwalunkwe reat kriminali 
jew kondotta ħażina u li jimpedixxu b’mod 
effettiv milli jkun hemm iżjed okkorrenzi 
tal-imġiba ħażina. Dawn il-miżuri jistgħu 
jikkonsistu b’mod partikolari f’miżuri tal-
persunal u l-organizzazzjoni bħal qtugħ tar-

(35) Madankollu, trid tingħata xi ftit 
konċessjoni għall-possibbiltà li l-atturi 
ekonomiċi jadottaw miżuri ta’ konformità 
li għandhom l-għan li jirrimedjaw għall-
konsegwenzi ta’ kwalunkwe reat kriminali 
jew kondotta ħażina u li jimpedixxu b’mod 
effettiv milli jkun hemm iżjed okkorrenzi 
tal-imġiba ħażina. Dawn il-miżuri jistgħu 
jikkonsistu b’mod partikolari f’miżuri tal-
persunal u l-organizzazzjoni bħal qtugħ tar-
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rabtiet kollha ma’ persuni jew 
organizzazzjonijiet involuti fl-imġiba 
ħażina, miżuri xierqa ta’ riorganizzazzjoni 
tal-persunal, l-implimentazzjoni ta’ sistemi 
ta’ rapportar u kontroll, il-ħolqien ta’ 
struttura ta’ verifika interna għall-
monitoraġġ tal-konformità u l-adozzjoni ta’ 
regoli interni dwar ir-responsabbiltà u l-
kumpens. Fejn tali miżuri joffru garanziji 
suffiċjenti, l-attur ekonomiku inkwistjoni 
ma għandux jibqa’ jiġi eskluż minħabba 
dawn ir-raġunijiet. L-atturi ekonomiċi 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jitolbu 
lill-awtoritajiet kontraenti sabiex 
jeżaminaw il-miżuri ta’ konformità li 
ttieħdu bil-ħsieb li jiġu ammessi għall-
proċedura ta’ akkwist.

rabtiet kollha ma’ persuni jew 
organizzazzjonijiet involuti fl-imġiba 
ħażina, miżuri xierqa ta’ riorganizzazzjoni 
tal-persunal, l-implimentazzjoni ta’ sistemi 
ta’ rapportar u kontroll, il-ħolqien ta’ 
struttura ta’ verifika interna għall-
monitoraġġ tal-konformità u l-adozzjoni ta’ 
regoli interni dwar ir-responsabbiltà u l-
kumpens. Fejn tali miżuri joffru garanziji 
suffiċjenti, l-attur ekonomiku inkwistjoni 
ma għandux jibqa’ jiġi eskluż minħabba 
dawn ir-raġunijiet. L-atturi ekonomiċi 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jitolbu 
lill-awtoritajiet kontraenti sabiex 
jeżaminaw il-miżuri ta’ konformità li 
ttieħdu bil-ħsieb li jiġu ammessi għall-
proċedura ta’ akkwist. Il-perjodu massimu 
għall-esklużjoni ta’ operatur ekonomiku 
għandu jkun 10 snin.

Or. en

Emenda 260
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jeħtieġu li l-miżuri jew l-iskemi ta’ ġestjoni 
ambjentali jiġu applikati matul it-twettiq 
ta’ kuntratt ta’ appalt. L-iskemi ta’ ġestjoni 
ambjentali, sew jekk huma rreġistrati kif 
ukoll jekk le taħt l-istrumenti tal-Unjoni 
bħar-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Novembru 2009 dwar il-
parteċipazzjoni volontarja ta’ 
organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja 
ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) , 
jistgħu juru li l-attur ekonomiku għandu l-
kapaċità teknika li jwettaq il-kuntratt. 
Deskrizzjoni tal-miżuri implimentati mill-
attur ekonomiku biex jiġi żgurat l-istess 

(36) L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jeħtieġu li l-miżuri jew l-iskemi ta’ ġestjoni 
ambjentali jiġu applikati matul it-twettiq 
ta’ kuntratt ta’ appalt. L-iskemi ta’ ġestjoni 
ambjentali, sew jekk huma rreġistrati kif 
ukoll jekk le taħt l-istrumenti tal-Unjoni 
bħar-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Novembru 2009 dwar il-
parteċipazzjoni volontarja ta’ 
organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja 
ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) , 
jistgħu juru li l-attur ekonomiku għandu l-
kapaċità teknika li jwettaq il-kuntratt. 
Deskrizzjoni tal-miżuri implimentati mill-
attur ekonomiku biex jiġi żgurat l-istess 
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livell ta’ protezzjoni ambjentali għandha 
tiġi aċċettata bħala alternattiva għall-
iskemi ta’ reġistrazzjoni ta’ ġestjoni 
ambjentali bħala forma ta’ evidenza, meta 
l-attur ekonomiku kkonċernat ma jkollux 
aċċess għal skemi ta’ reġistrazzjoni ta’ 
ġestjoni ambjentali jew l-ebda possibbiltà li 
jiksbihom fil-limiti ta’ żmien rilevanti.

livell ta’ protezzjoni ambjentali u tal-
benessri tal-annimali għandha tiġi 
aċċettata bħala alternattiva għall-iskemi ta’ 
reġistrazzjoni ta’ ġestjoni ambjentali bħala 
forma ta’ evidenza, meta l-attur ekonomiku 
kkonċernat ma jkollux aċċess għal skemi 
ta’ reġistrazzjoni ta’ ġestjoni ambjentali 
jew l-ebda possibbiltà li jiksbihom fil-limiti 
ta’ żmien rilevanti.

Or. en

Emenda 261
Heide Rühle

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) 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, filwaqt li fl-
istess ħin jiżguraw li l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu 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.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proċedura prinċipali għandha tkun li jinkiseb  l-aħjar valur għall-flus jew fi kliem ieħor l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġuża. Ma hemm l-ebda bżonn għat-tieni kriterji bħall-
irħas spejjeż peress li fl-aktar offerta ekonomika huwa inkluż il-kriterju tal-prezz.

Emenda 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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) lI-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament indaqs. 
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-awtorità kontraenti għandha terġa’ tmur 
lura għall-‘iktar offerta ekonomikament 
vantaġġuża’. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati, partikolarment għall-prodotti 
bi standard għoli, għandu jkun possibbli 
għall-awtorità kontraenti li tibbaża b’mod 
esklussiv fuq l-aktar prezz vantaġġuż jew 
l-iktar spejjeż vantaġġużi, 
b’kunsiderazzjoni li huma liberi li 
jistabbilixxu standards ta’ kwalità adegwati 
billi jużaw speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju tal-‘aktar offerta ekonomikament vantaġġuża’ huwa fil-prattika l-kriterju ġenerali 
li jinkludi l-aspetti kwalitattivi, ambjentali u soċjali, il-prezz u l-ispejjeż.
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Emenda 263
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-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 
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.

(37) Il-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 
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 ‘l-iktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża’ 
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 264
Jürgen Creutzmann

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’ trasparenza, 
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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.

nondiskriminazzjoni u trattament ugwali. 
Dawk 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. Bħala riżultat, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu jistgħu 
jadottaw bħala kriterji tal-għoti jew ‘l-iktar 
offerta ekonomikament vantaġġuża’ jew 
fil-każ ta’ oġġetti standardizzati, ‘l-aktar 
premju baxx’.

Or. en

Emenda 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

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 

(38) Meta l-awtoritajiet kontraenti 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 
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liberta’ tal-għażla mhix ristretta fuq l-
awtorità kontraenti u għandhom jiżguraw 
il-possibbiltà ta’ kompetizzjoni effettiva u 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effikaċi.

libertà tal-għażla mhux ristretta fuq l-
awtorità kontraenti u għandhom jiżguraw 
il-possibbiltà ta’ kompetizzjoni effettiva u 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effikaċi.

Or. fr

Emenda 266
Cornelis de Jong

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 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effikaċi.

(38) L-awtoritajiet kontraenti 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 għandhom jiżguraw il-
possibbiltà ta’ kompetizzjoni effettiva u 
ġusta u jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti 
li jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effikaċi.

Or. en
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Emenda 267
Catherine Stihler

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 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effikaċi.

(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 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effikaċi. Fejn ikun ġustifikat għal 
raġunijiet ta’ politika pubblika sabiex issir 
promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jinkludu kriterji relatati mal-
impatt soċjoekonomiku sabiex 
jidentifikaw liema offerta toffri l-aħjar 
valur għall-flus. Każijiet bħal dawn 
jistgħu jinqalgħu fejn ikun hemm bżonn li 
tiġi żviluppata u tinżamm forza tax-xogħol 
tas-sengħa, titrawwem il-kapaċità tan-
negozju sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti 
futuri tal-awtoritajiet kontraenti jkunu 
jistgħu jintlaħqu, jew jiġi evitat kull 
impatt detrimentali fuq il-forza tax-xogħol 
jew il-kapaċità tan-negozju bħala riżultat 
tal-għoti tal-kuntratt. 
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Emenda 268
Ian Hudghton

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 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effikaċi.

(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 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effikaċi. Fejn ikun ġustifikat għal 
raġunijiet ta’ politika pubblika sabiex issir 
promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jinkludu kriterji relatati mal-
impatt soċjoekonomiku sabiex 
jidentifikaw liema offerta toffri l-aħjar 
valur għall-flus. Każijiet bħal dawn 
jistgħu jinqalgħu fejn ikun hemm bżonn li 
tiġi żviluppata u tinżamm forza tax-xogħol 
tas-sengħa, titrawwem il-kapaċità tan-
negozju sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti 
futuri tal-awtoritajiet kontraenti jkunu 
jistgħu jintlaħqu, jew jiġi evitat kull 
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impatt detrimentali fuq il-forza tax-xogħol 
jew il-kapaċità tan-negozju bħala riżultat 
tad-deċiżjoni tal-għoti tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 269
Anna Hedh

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 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effikaċi.

(38) L-awtoritajiet kontraenti 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, inkluż ir-responsabbiltà 
ambjentali u soċjali. L-għażla ta’ dawn il-
kriterji tiddependi fuq is-suġġett tal-
kuntratt jew is-suġġett tal-produzzjoni billi 
dawn għandhom jippermettu l-
evalwazzjoni tal-livell ta’ prestazzjoni 
proposta minn kull offerta fid-dawl tas-
suġġetti tal-kuntratt u l-produzzjoni, 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 libertà tal-għażla mhix 
ristretta fuq l-awtorità kontraenti u 
għandhom jiżguraw il-possibbiltà ta’ 
kompetizzjoni effettiva u ġusta u jkunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti li jippermettu 
li l-informazzjoni pprovduta mill-offerenti 
tkun ivverifikata b’mod effikaċi.

Or. en

Emenda 270
Anna Maria Corazza Bildt
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Proposta għal direttiva
Premessa 38a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) B’mod partikolari għall-akkwist 
pubbliku ta’ ikel għal sptarijiet, skejjel, 
kura tat-tfal u tal-anzjani, huwa meħtieġ 
li jiġi żgurat li l-konsumaturi passivi 
jkollhom aċċess sħiħ għall-prodotti ta’ 
kwalità u nutrizzjonali li jipprovdu l-aħjar 
valur għall-flus.

Or. en

Emenda 271
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Premessa 38b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38b) F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jmorru lil hinn mill-
leġiżlazzjoni tal-UE, filwaqt li jqisu 
kunsiderazzjoni ambjentali u 
metodoloġija ta’ produzzjoni aktar stretti, 
inkluż fil-formulazzjoni tal-kriterji tal-
għoti, b’rispett sħiħ għal-liġi tal-UE.

Or. en

Emenda 272
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Huwa tal-akbar importanza li jiġi 
sfruttat il-potenzjal tal-akkwist pubbliku 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Istrateġija 

(39) Huwa tal-akbar importanza li jiġi 
sfruttat il-potenzjal tal-akkwist pubbliku 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Istrateġija 
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Ewropa 2020 għal tkabbir sostenibbli. Fl-
isfond tad-differenzi importanti bejn is-
setturi individwali u s-swieq, ma jkunx 
xieraq madankoll li jkunu stabbiliti 
rekwiżiti obbligatorji għal akkwist 
ambjentali, soċjali u innovattiv. Il-
leġiżlatur tal-Unjoni stabbilixxa diġà 
rekwiżiti tal-akkwist obbligatorji għall-
ilħuq tal-għanijiet speċifiċi fis-setturi tal-
vetturi ta’ trasport fuq it-triq (id-
Direttiva 2009/33/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni ta’ 
vetturi ta’ trasport fuq it-triq nodfa) u 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija) u t-tagħmir 
tal-uffiċċju (ir-Regolament (KE) 
Nru 106/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar 
programm Komunitarju ta’ tikkettar dwar 
l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir tal-
uffiċċju). Barra minn hekk, id-definizzjoni 
ta’ metodoloġiji komuni għall-ispejjeż taċ-
ċiklu tal-ħajja avvanzat b’mod sinifikanti. 
Għaldaqstant jidher xieraq li nkomplu fuq 
dak il-perkors u nħallu l-leġiżlazzjoni 
speċifika għas-settur biex tistabbilixxi 
objettivi obbligatorji u miri fir-rigward ta’ 
politiki partikolari u kundizzjonijiet 
prevalenti fis-settur rilevanti u li 
nippromwovu l-iżvilupp u l-użu ta’ 
approċċi Ewropej għall-ispiża taċ-ċiklu tal-
ħajja bħala sostenn ulterjuri għall-użu tal-
akkwist pubbliku b’appoġġ għat-tkabbir 
sostenibbli.

Ewropa 2020 għal tkabbir sostenibbli. Fl-
isfond tad-differenzi importanti bejn is-
setturi individwali u s-swieq, ma jkunx 
xieraq madankollu li jkunu stabbiliti 
rekwiżiti obbligatorji għal akkwist 
ambjentali, soċjali u innovattiv. Il-
leġiżlatur tal-Unjoni stabbilixxa diġà 
rekwiżiti tal-akkwist obbligatorji għall-
ilħuq tal-għanijiet speċifiċi fis-setturi tal-
vetturi ta’ trasport fuq it-triq (id-
Direttiva 2009/33/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni ta’ 
vetturi ta’ trasport fuq it-triq nodfa) u 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija) u t-tagħmir 
tal-uffiċċju (ir-Regolament (KE) 
Nru 106/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar 
programm Komunitarju ta’ tikkettar dwar 
l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir tal-
uffiċċju). Barra minn hekk, id-definizzjoni 
ta’ metodoloġiji komuni għall-ispejjeż taċ-
ċiklu tal-ħajja u l-ispejjeż tal-proċessi ta’ 
produzzjoni soċjalment sostenibbli inklużi 
l-livelli ta’ benessri tal-annimali
avvanzaw b’mod sinifikanti. Għaldaqstant 
jidher xieraq li nkomplu fuq dak il-perkors 
u nħallu l-leġiżlazzjoni speċifika għas-
settur biex tistabbilixxi objettivi 
obbligatorji u miri fir-rigward ta’ politiki 
partikolari u kundizzjonijiet prevalenti fis-
settur rilevanti u li nippromwovu l-iżvilupp 
u l-użu ta’ approċċi Ewropej għall-ispiża 
taċ-ċiklu tal-ħajja bħala sostenn ulterjuri 
għall-użu tal-akkwist pubbliku b’appoġġ 
għat-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 273
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 40
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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 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu mħeġġa biex jikkunsidraw l-ispejjeż taċ-ċiklu tal-
ħajja. Madankollu l-iżvilupp tal-metodu ta’ kalkolu għadu qed jesperjenza problemi. L-
obbligu li jintuża l-metodu tal-UE huwa wisq ambizzjuż u barra minn hekk il-leġiżlazzjoni 
Ewropea dwar l-akkwist pubbliku tistipula rekwiżit minimu li awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jkomplu jżidu r-rekwiżiti tagħhom sakemm dawn ikunu konformi mal-prinċipji tat-Trattat u r-
rekwiżiti speċifiċi għall- kriterji ta’ għoti.
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Emenda 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

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 l-
ispejjeż kollha matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 
xogħlijiet, provvisti jew servizzi, kemm l-
ispejjeż interni tagħhom (bħal spejjeż 
relatati mar-riċerka, l-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.

Or. en

Emenda 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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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 l-
ispejjeż kollha matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 
xogħlijiet, provvisti jew servizzi, kemm l-
ispejjeż interni tagħhom (bħal spejjeż 
relatati mal-iżvilupp, 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; adottati f’konsultazzjoni 
mill-qrib mal-partijiet interessati, inkluża 
l-industrija; kull meta tiġi żviluppata din 
il-metodoloġija, l-użu tagħha għandu jsir 
obbligatorju.

Or. en

Emenda 276
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 40
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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 u soluzzjonijiet 
ekonomikament vijabbli tal-benessri tal-
annimali, 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.

Or. en

Emenda 277
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Premessa 40
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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 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 interni kollha matul iċ-ċiklu tal-
ħajja ta’ xogħlijiet, provvisti jew servizzi
(bħall-użu, il-manutenzjoni u r-rimi ma’ 
tmiem iċ-ċiklu).

Or. en

(Ara l-emendi dwar l-Artikolu 66)

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja għandhom ikunu waħda mill-għażliet sabiex tiġi determinata l-
iktar offerta ekonomikament vantataġġuża (EMAT) pjuttost milli alternattiva għaliha. L-
alternattiva għall-EMAT għandu jkun il-premju baxx, iżda għal prodotti standardizzati biss.

Emenda 278
Barbara Weiler
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Proposta għal direttiva
Recital 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) B’kunsiderazzjoni tal-
ġurisprudenza riċenti tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jagħżlu kriterju ta’ għoti li 
jirreferi għall-fatt li l-prodott ikkonċernat 
huwa ta’ oriġini ta’ kummerċ ġust, inkluż 
ir-rekwiżit li jiġi mħallas primjum minimu 
u tal-prezz lill-produtturi.

Or. en

Emenda 279
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) B’kunsiderazzjoni tal-
ġurisprudenza riċenti tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jagħżlu kriterju ta’ għoti li 
jirreferi għall-fatt li l-prodott ikkonċernat 
huwa ta’ oriġini ta’ kummerċ ġust, inkluż 
ir-rekwiżit li jiġi mħallas primjum minimu 
u tal-prezz lill-produtturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10  European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof.  [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".
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Emenda 280
Heide Rühle

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 pubbliku. 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 

(41) Barra minn hekk, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-kriterji tal-
għoti u klawżoli tat-twettiq ta’ kuntratt, 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 pubbliku. 
Sabiex il-kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu 
integrati aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-
xerrejja jistgħu jinkludu, fil-kriterju tal-
għoti karatteristiċi relatati mal-
kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-persuni li 
jipparteċipaw direttament fil-proċess ta’ 
produzzjoni jew il-provvediment 
inkwistjoni. Dawk il-karatteristiċi jistgħu 
jikkonċernaw fost l-oħrajn 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, ikun marbut 
mas-suġġett tal-kuntratt. 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 
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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.

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. L-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jinkludu 
kunsiderazzjonijiet soċjali (jiġifieri 
konvenzjonijiet ewlenin tal-ILO) fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi meta dan ikun 
rilevanti u marbut mas-suġġett tal-
kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjonijiet soċjali mhumiex koperti biżżejjed mill-proposta tal-Kummissjoni . L-
applikazzjoni tagħhom għandha tiġi permessa fil-fażijiet kollha tal-proċess tal-akkwist 
sakemm dawn ikunu marbuta b’mod ċar mas-suġġett tal-kuntratt.

Emenda 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 pubbliku. Sabiex il-
kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu integrati 
aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-xerrejja 

(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 pubbliku. Sabiex il-
kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu integrati 
aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-xerrejja 
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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’ 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.

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, bħal, fost l-
oħrajn, dawk li jistgħu jikkonċernaw il-
protezzjoni tas-saħħa tal-persunal involut 
fil-proċess tal-produzzjoni jew l-iffaċilitar 
tal-integrazzjoni soċjali ta’ persuni 
żvantaġġati jew membri ta’ gruppi 
vulnerabbli fost il-persuni assenjati biex 
iwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabbiltajiet. Dawk il-
karatteristiċi jistgħu jikkonċernaw biss il-
protezzjoni tas-saħħa tal-persunal involut 
fil-proċess tal-produzzjoni jew l-iffaċilitar 
tal-integrazzjoni soċjali ta’ persuni 
żvantaġġati jew membri ta’ gruppi
vulnerabbli 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 96/71/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’ 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-
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valur ekonomiku tal-offerta.

Or. es

Emenda 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 pubbliku. 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-

(41) Barra minn hekk, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jirreferu għall-valorazzjoni 
monetarja taċ-ċiklu tal-ħajja tax-
xogħlijiet, servizz jew provvista u skont is-
sostenibbiltà soċjali u ambjentali, sakemm 
dawn il-karatteristiċi jkunu marbuta mas-
suġġett tal-kuntratt pubbliku. L-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji ta’ 
għoti għandhom jiġu interpretati b’mod 
wiesa’. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
wkoll jużaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u 
l-kriterji tal-għoti sabiex jimminimizzaw l-
effetti soċjali jew ambjentali dannużi jew 
jimmassimizzaw l-effetti soċjali jew
ambjentali pożittivi. Bħala parti mill-
kriterji tal-għoti, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom ikunu jistgħu jikkunsidraw l-
eżistenza ta’ approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja 
inkorporat bil-għan li jimminimizzaw l-
ispiża u jimmassimizzaw l-effiċjenza tar-
riżorsi u li għandhom ikunu applikati fil-
qafas ta’ prestazzjoni ta’ xogħlijiet, 
servizzi jew provvisti b’mod li ma 
jiddiskriminax direttament jew 
indirettament kontra atturi ekonomiċi minn 
Stati Membri oħra jew minn pajjiżi terzi li 
huma firmatarji tal-Ftehim tal-Akkwist tal-
Gvern tad-WTO, jew operaturi minn 
pajjiżi terzi oħrajn li magħhom l-Unjoni 
hija firmatarja għal Ftehim dwar il-
Kummerċ Ħieles. L-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jitħallew jużaw bħala 
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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’ 
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.

speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-
għoti, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal assenjat li jwettaq 
il-kuntratt inkwistjoni, minħabba li dan 
jista’ jaffettwa l-kwalità u s-sostenibbiltà 
soċjali tal-prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala 
riżultat, l-identifikazzjoni tal-offerta li 
toffri l-aħjar valur għall-flus. L-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jinkludu dawn il-kunsiderazzjonijiet fil-
kriterju għall-għoti tal-iktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Emenda għall-Artikolu 2 paragrafu 1 - punt 22 tintroduċi t-terminu “ċiklu tal-ħajja” bħala
inkorporat f’xogħlijiet, provvista jew servizz bħala riżultat ta’ għażliet magħmula fil-fażijiet 
mhux ta’ użu taċ-ċiklu tal-ħajja, sakemm ma jkunx hemm telf tar-rabta mas-suġġett tal-
kuntratt, u għalhekk sakemm dan japplika mill-punt tax-xiri. Dawn il-kunsiderazzjonijiet 
huma maħsuba biex jiġu inklużi f’dak li jikkostitwixxi l-MEAT. Din il-premessa emendata 
tagħmel referenza għal din id-dispożizzjoni.

Emenda 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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-

(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 
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ċiklu tal-ħajja ta’ prodott jew servizz, 
sakemm dawn ikunu marbuta mas-
suġġett tal-kuntratt pubbliku. 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’ 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.

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-integrazzjoni 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’ 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 tal-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat, il-
valur ekonomiku tal-offerta.

Or. en
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Emenda 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 pubbliku. 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 

(41) Barra minn hekk, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jirreferu għal karatteristiċi taċ-
ċiklu tal-ħajja, bħalma hu proċess ta’ 
produzzjoni speċifiku, inklużi pereżempju 
aspetti soċjali u ambjentali, mod speċifiku 
ta’ provvista ta’ servizzi, rekwiżiti 
funzjonali jew ta' prestazzjoni mmirati li 
jimminimizzaw jew jimmassimizzaw l-
impatti ambjentali u soċjali, jew proċess 
speċifiku għal kull stadju ieħor matul iċ-
ċiklu tal-ħajja ta’ prodott jew servizz, 
sakemm dawn ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt pubbliku. Ir-regola dwar ir-
rabta mas-suġġett inkwistjoni għandha 
tiġi interpretata b'mod wiesa'. Għalhekk, 
sabiex il-kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu 
integrati aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-
xerrejja jistgħu jkunu jistgħu wkoll 
jinkludu, fil-qafas tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi u fil-kriterji tal-għoti, karatteristiċi 
relatati mal-kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-
persuni li jipparteċipaw direttament fil-
proċess ta’ produzzjoni jew il-
provvediment inkwistjoni. Dawk il-
karatteristiċi jistgħu pereżempju
jikkonċernaw il-protezzjoni tas-saħħa tal-
persunal involut fil-proċess tal-
produzzjoni, l-ugwaljanza bejn is-sessi
(pereżempju ħlas ugwali, bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja privata), l-aċċess għal 
tagħlim vokazzjonali intern, il-
parteċipazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
utenti, l-affordabbilità, id-drittijiet tal-
bniedem u l-kummerċ etiku jew l-
iffaċilitar tal-integrazzjoni soċjali ta’ 
persuni żvantaġġati jew membri ta’ gruppi
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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.

vulnerabbli (bħan-nies li ilhom qiegħda 
għal żmien twil, ir-Roma, il-migranti jew 
ħaddiema li huma iżgħar jew akbar fl-età)
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’ xogħlijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jitħallew jużaw bħala 
speċifikazzjonijiet tekniċi jew bħala 
kriterji tal-għoti, l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat li jwettaq il-kuntratt inkwistjoni, 
minħabba li dan jista’ jaffettwa l-kwalità u 
s-sostenibilità tal-prestazzjoni tal-kuntratt 
u, bħala riżultat, il-valur ekonomiku tal-
offerta. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jintegraw ukoll fl-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi jew fil-kriterji tal-għoti, 
kunsiderazzjonijiet soċjali relatati mal-
ispejjeż soċjali esterni marbuta 
direttament maċ-ċiklu tal-ħajja, bħall-
impatti tal-produzzjoni fuq l-ambjent tal-
madwar u l-komunitajiet qrib. L-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jistipulaw fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, 
obbligi relatati mal-kundizzjonijiet soċjali 
u tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-
post tax-xogħol, is-sikurezza soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol kif inhuma 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE, il-liġijiet, 
ir-regolamenti jew atti amministrattivi 
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nazzjonali, l-għoti ta' arbitraġġ, il-ftehim 
kollettiv u l-kuntratti, u d-dispożizzjonijiet 
tal-liġi internazzjonali tax-xogħol elenkati 
fl-Anness XI, li japplikaw fil-post fejn jiġi 
pprovdut is-servizz; dawn l-obbligi 
għandhom japplikaw ukoll 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, fejn 
ħaddiema minn Stat Membru wieħed 
jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor.

Or. de

Emenda 285
Sirpa Pietikäinen

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 pubbliku. 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 

(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 u l-
livelli ta’ titjib ta’ benessri tal-annimali, 
sakemm dawn ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt pubbliku. 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 ma’ u l-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-integrazzjoni soċjali ta’ persuni 
żvantaġġati jew membri ta’ grupi 
vulnerabbbli fost il-persuni assenjati biex 
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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’ 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.

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’ 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 tal-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat, il-
valur ekonomiku tal-offerta.

Or. en

Emenda 286
Catherine Stihler

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, 

(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, 
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sakemm dawn ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt pubbliku. 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’ 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.

sakemm dawn ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt pubbliku. 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’ xogħol u 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-integrazzjoni 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’ 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 tal-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat, il-
valur ekonomiku tal-offerta.

Or. en
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Emenda 287
Anna Hedh

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 pubbliku. 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 

(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 jew 
il-produzzjoni tas-suġġett tal-kuntratt. 
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. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu
jeħtieġu l-produzzjoni ta’ 
ċertifikati/tikketti mfassla minn korpi 
indipendenti li jattestaw li l-operatur 
ekonomiku jikkonforma mar-regoli u l-
istandards fil-qasam tas-saħħa u s-
sigurtà, l-liġi soċjali u tax-xogħol definit 
mill-Unjoni u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
mill-ftehimiet kollettivi li japplikaw fil-
post fejn ix-xogħol, servizz jew forniment 
għandu jiġi mwettaq.
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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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-direttiva tal-impjieg mhix meħtieġa. Jekk għandha tiġi inkluża d-direttiva 
2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar xogħol 
temporanju għandha tiġi miżjuda.

Emenda 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 pubbliku. 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-

(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 pubbliku. 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-
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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’ 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.

persuni li jipparteċipaw direttament fil-
proċess ta’ produzzjoni jew il-
provvediment inkwistjoni. Dawk il-
karatteristiċi jistgħu jikkonċernaw
kundizzjonijiet tax-xogħol tul il-katina 
tal-provvista kif stipulat fil-liġijiet u r-
regolamenti tax-xogħol nazzjonali li 
fihom isiru proċessi ta’ produzzjoni u fil-
konvenzjonijiet internazzjonali kif 
elenkati fl-Anness XI, skont liem ikun l-
iktar favorevoli għall-ħaddiema. Dawn id-
dispożizzjonijiet jinkludu dawk definiti fit-
tmien Konvenzjonijiet Ewlenin tal-ILO 
(il-libertà ta’ assoċjazzjoni u n-negozjar 
kollettiv, ix-xogħol sfurzat u obbligatorju, 
id-diskriminazzjoni rigward l-impjieg u l-
okkupazzjoni, it-tħaddim tat-tfal); is-
sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali; il-ħin 
tax-xogħol; il-pagi u sigurtà soċjali. Dawk 
il-karatteristiċi jistgħu jikkonċernaw ukoll
l-iffaċilitar tal-integrazzjoni 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-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-membri tal-
persunal. 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’ 
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 



PE492.857v01-00 116/222 AM\908710MT.doc

MT

dan jista’ jaffettwa l-kwalità tal-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat, il-
valur ekonomiku tal-offerta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun utli li jiġu introdotti kundizzjonijiet tax-xogħol bħala speċifikazzjonijiet tekniċi u 
bħala kriterji tal-għoti mhux biss rigward il-“protezzjoni tas-saħħa”; huma għandhom 
jirreferu wkoll għall-kundizzjonijiet oħrajn tax-xogħol li huma komponenti essenzjali tal-
kunċett ta’ “xogħol diċenti” definit mill-ILO.

Emenda 289
Ivo Belet

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 pubbliku. 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 

(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 pubbliku. 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-integrazzjoni soċjali ta’ persuni 
żvantaġġati jew membri ta’ grupi
vulnerabbbli fost il-persuni assenjati biex 
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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’ 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.

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’ 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 tal-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat, il-
valur ekonomiku tal-offerta. Filwaqt li 
jikkunsidraw il-ġurisprudenza riċenti tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jagħżlu kriterju tal-
għoti li jirreferi għall-fatt li l-prodott 
ikkonċernat huwa joriġina minn 
kummerċ ġust, inkluż ir-rekwiżit li jħallsu 
primjum u prezz minimu lill-produtturi.

Or. en

Emenda 290
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Barra minn hekk, fl- (41) Barra minn hekk, fl-
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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 pubbliku. 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’ 
xogħlijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jitħallew jużaw bħala kriterju 
għall-għoti, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki 
u l-esperjenza tal-persunal assenjat li 

ispeċifikazzjonijiet tekniċi, 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 pubbliku u 
proporzjonali mal-valur u l-objettivvi tal-
kuntratt.
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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

(Ara l-Artikoli 40 u 66)

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal “il-proċess ta’ produzzjoni” jew ta’ “kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-
ħajja tiegħu” fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-għoti hija vaga wisq u żżid id-
diskrezzjoni tal-awtoritajiet kontraenti bi spejjeż tat-trasparenza u l-kompetizzjoni effettiva. 
Il-prinċipju li tiġi żgurata rabta mas-suġġett tal-kuntratt jista’ jiġi miksur faċilment.

Emenda 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-offerti li jidhru baxxi b’mod 
anormali fir-rigward tax-xogħlijiet, il-
provvisti jew is-servizzi jistgħu jkunu 
bbażati fuq assunzjonijiet jew prattiċi li 
teknikament, ekonomikament jew 
legalment mhumiex sodi. Sabiex jiġu 
evitati żvantaġġi possibbli matul l-
eżekuzzjoni tal-kuntratt, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu obbligati li 
jitolbu spjegazzjoni tal-prezz mitlub meta 
offerta tkun ferm orħos mill-prezzijiet 
mitluba minn offerenti oħra. Fejn l-offerent 
ma jkunx jista’ jipprovdi spjegazzjoni 
suffiċjenti, l-awtorità kontraenti għandha 
tkun intitolata li tirrifjuta l-offerta. L-
awtorità kontraenti għandha tkun obbligata 
li tirrifjuta, f’każijiet fejn tkun stabbiliet li 
l-prezz baxx b’mod anormali mitlub ikun 
irriżulta min-nuqqas ta’ konformità mal-
leġiżlazzjoni obbligatorja tal-Unjoni fl-
oqsma tal-liġi soċjali, tax-xogħol jew
ambjentali jew id-dispożizzjonijiet tal-liġi 

(42) L-offerti li jidhru baxxi b’mod 
anormali fir-rigward tax-xogħlijiet, il-
provvisti jew is-servizzi jistgħu jkunu 
bbażati fuq assunzjonijiet jew prattiċi li 
teknikament, ekonomikament jew 
legalment mhumiex sodi. Sabiex jiġu 
evitati problemi possibbli matul l-
eżekuzzjoni tal-kuntratt, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu obbligati li 
jitolbu spjegazzjoni tal-prezz mitlub meta 
offerta tkun ferm orħos mill-prezzijiet 
mitluba minn offerenti oħra. Fejn l-offerent 
ma jkunx jista’ jipprovdi spjegazzjoni 
suffiċjenti, l-awtorità kontraenti għandha 
tirrifjuta l-offerta. L-awtorità kontraenti 
għandha tkun obbligata li tirrifjuta, 
f’każijiet fejn tkun stabbiliet li l-prezz baxx 
b’mod anormali mitlub ikun irriżulta min-
nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 
obbligatorja tal-Unjoni fl-oqsma tal-liġi 
ambjentali jew mal-obbligi relatati mal-
kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol, is-
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internazzjonali tax-xogħol. saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, 
is-sikurezza soċjali u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol kif inhuma stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni tal-UE, il-liġijiet, ir-
regolamenti jew atti amministrattivi 
nazzjonali, l-għoti ta' arbitraġġ, il-ftehim 
kollettiv u l-kuntratti, u d-dispożizzjonijiet 
tal-liġi internazzjonali tax-xogħol elenkati 
fl-Anness XI, li japplikaw fil-post fejn jiġi 
provdut is-servizz; dawn l-obbligi 
għandhom japplikaw ukoll 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, fejn 
ħaddiema minn Stat Membru wieħed 
jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor.

Or. de

Emenda 292
Christel Schaldemose

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 

(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 
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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.

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 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġjati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Il-kundizzjonijiet dwar l-
eżekuzzjoni tal-kuntratt jistgħu jiġu deċiżi 
skont il-manwal gwida tal-Kummissjoni 
ta’ Ottubru 2010: Xiri soċjali - Gwida 
sabiex jitqiesu l-kunsiderazzjonijiet soċjali 
fl-akkwisti pubbliċi
(SEC(2010)1258(finali)).

Or. da

Emenda 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 

(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. 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 
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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.

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, jew biex 
jiġu ingaġġati aktar persuni żvantaġġjati 
milli huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Fir-rigward tal-obbligi relatati 
mal-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol, 
is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol, is-sikurezza soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol kif inhuma 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE, il-liġijiet, 
ir-regolamenti jew atti amministrattivi 
nazzjonali, l-għoti ta' arbitraġġ, il-
ftehimiet kollettivi u l-kuntratti, u d-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
tax-xogħol elenkati fl-Anness XI, li 
japplikaw fil-post fejn jingħata s-servizz, 
l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jistipulaw dispożizzjonijiet li jistabbilixxu 
livell xieraq ta' ħarsien fil-klawżoli tal-
prestazzjoni tal-kuntratt.

Or. de

Emenda 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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, 

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

b’mod partikolari, ikunu maħsuba biex 
jiffavorixxu t-taħriġ vokazzjonali fuq il-
post jew l-impjieg ta’ nies li qed iġarrbu 
diffikultà biex jintegraw ruħhom.

Or. en

Emenda 295
Anna Hedh

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-

(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 jew produzzjoni, 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 
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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.

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), b’mod partikolari l-
Konvenzjoni 94 tal-ILO, anki meta dawn 
il-Konvenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġjati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-importanza tal-Konvenzjoni 94 tal-ILO dwar Klawżoli tax-Xogħol 
(Kuntratti Pubbliċi) li speċifikament tirregola l-akkwist pubbliku. L-UE għandha timpenja 
ruħha mal-istandards tal-ILO.

Emenda 296
Jürgen Creutzmann

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 

(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 li 
jintuża biex issir is-sejħa għal 
kompetizzjoni, jew fid-dokumenti ta’ 
akkwist. Dawn jistgħu, b’mod partikolari, 
ikunu maħsuba biex jiffavorixxu t-taħriġ 
vokazzjonali fuq il-post jew professjonali. 
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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.

Pereżempju, jistgħu jissemmew ir-rekwiżiti 
— applikabbli matul l-eżekuzzjoni tal-
kuntratt — biex jiġu implimentati miżuri 
ta’ taħriġ għall-persuni qiegħda jew għaż-
żgħażagħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test imħassar jirriskja li jdgħajjef ir-rabta mas-suġġett tal-kuntratt.

Emenda 297
Louis Grech

Proposta għal direttiva
Premessa 43a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43a) Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tgħin lill-Istati Membri biex jipprovdu 
taħriġ u gwida dwar id-djalogu 
kompetittiv lill-SMEs, billi tipprovdi 
eżempji tal-applikazzjonijiet u l-valur 
tiegħu, sabiex jinkoraġġixxu l-adozzjoni.

Or. en
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Emenda 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Premessa 43a (ġdida)

Test proposta mill-Kummissjoni Emenda

(43a) Huwa meħtieġ li l-istrument ta’ 
sottokuntrattar ikun irregolat b’mod 
adegwat, sabiex jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tal-kuntratti pubbliċi. 
L-awtorità kontraenti għandha tkun 
infurmata, fl-offerti ppreżentati, dwar il-
partijiet eventwali tal-kuntratt li offerent 
ikun beħsiebu li jissottokuntratta, kif 
ukoll dwar is-sottokuntratturi proposti. 
Kull bidla fil-katina tas-sottokuntrattar 
għal kuntrattar fis-seħħ għandha 
tiggarantixxi prestazzjoni tal-kuntrattar 
tal-livell ta’ dik definita fl-offerta 
ppreżentata u għandha tkun aċċettata 
mill-awtorità kontraenti. L-awtorità 
kontraenti għandha tipprovdi l-ħlas dirett 
lis-sottokuntratturi, fejn in-natura tal-
kuntratt tippermetti li jsir hekk. Huwa 
finalment meħtieġ li tiġi stabbilita sistema 
ta’ ‘joint and several liability’ fil-katina 
tas-sottokuntrattar u li din il-katina tiġi 
limitata għal massimu ta’ tliet 
sottokuntratti vertikali konsekuttivi. 

Or. it

Emenda 299
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Premessa 44 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) L-Istati Membri jistgħu jużaw 
klawżoli kuntrattwali li jinkludu 
dispożizzjonijiet għall-osservanza ta’ 
ftehimiet kollettivi, sakemm dan ikun 
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imsemmi fl-avviż tal-kuntratt tal-awtorità 
kontraenti jew fil-kundizzjonijiet tas-sejħa 
għall-offerti, biex jiġi osservat il-prinċipju 
tat-trasparenza.

Or. da

Emenda 300
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Premessa 44 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44 b) Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
għandhom jirrispettaw il-mudelli 
differenti tas-suq tax-xogħol tal-Istati 
Membri, inklużi l-mudelli tas-suq tax-
xogħol fejn huma fis-seħħ ftehimiet 
kollettivi.

Or. da

Emenda 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-liġijiet, ir-regolamenti u l-ftehimiet 
kollettivi, kemm fil-livell nazzjonali kif 
ukoll fil-livell tal-Unjoni, li huma fis-seħħ 
fl-oqsma tal-kundizzjonijiet ta’ impjieg u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol japplikaw 
matul it-twettiq ta’ kuntratt ta’ appalt, 
sakemm dawn ir-regoli, u l-applikazzjoni 
tagħhom, jikkonformaw mal-liġi tal-
Unjoni. F’sitwazzjonijiet transkonfinali, 
fejn il-ħaddiema minn Stat Membru 
jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor 

(44) Il-liġijiet, ir-regolamenti u l-ftehimiet 
kollettivi, kemm fil-livell nazzjonali kif 
ukoll fil-livell tal-Unjoni, li huma fis-seħħ 
fl-oqsma tal-kundizzjonijiet ta’ impjieg, l-
integrazzjoni fil-qasam tax-xogħol għall-
persuni b’diżabbiltajiet u s-sikurezza fuq 
il-post tax-xogħol japplikaw matul it-
twettiq ta’ kuntratt ta’ appalt, sakemm 
dawn ir-regoli, u l-applikazzjoni tagħhom, 
jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni. 
F’sitwazzjonijiet transkonfinali, fejn il-
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għall-iskop ta’ twettiq ta’ kuntratt ta’ 
appalt, id-Direttiva 96/71/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] tistipula 
l-kundizzjonijiet minimi li għandhom jiġu 
osservati mill-pajjiż ospitu fir-rigward ta’ 
dawn il-ħaddiema stazzjonati. Fejn il-liġi 
nazzjonali jkun fiha dispożizzjonijiet f’dan 
ir-rigward, in-nuqqas ta’ konformità ma’ 
dawk l-obbligi jista’ jiġi kkunsidrat bħala 
kondotta serjament skorretta min-naħa tal-
attur ekonomiku kkonċernat, li tista’ 
twassal għall-esklużjoni ta’ dak l-attur 
ekonomiku mill-proċedura għall-għoti ta’ 
kuntratt ta’ appalt.

ħaddiema minn Stat Membru jipprovdu 
servizzi fi Stat Membru ieħor għall-iskop 
ta’ twettiq ta’ kuntratt ta’ appalt, id-
Direttiva 96/71/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] tistipula l-kundizzjonijiet minimi 
li għandhom jiġu osservati mill-pajjiż 
ospitanti fir-rigward ta’ dawn il-ħaddiema 
stazzjonati. Fejn il-liġi nazzjonali jkun fiha 
dispożizzjonijiet f’dan ir-rigward, in-
nuqqas ta’ konformità ma’ dawk l-obbligi 
jista’ jiġi kkunsidrat bħala kondotta 
serjament skorretta min-naħa tal-attur 
ekonomiku kkonċernat, li tista’ twassal 
għall-esklużjoni ta’ dak l-attur ekonomiku 
mill-proċedura għall-għoti ta’ kuntratt ta’ 
appalt.

Or. es

Emenda 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

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/EU.

Or. en

Emenda 303
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 49
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-evalwazzjoni uriet li l-Istati 
Membri ma jissorveljawx b’mod 
konsistenti u sistematiku l-
implimentazzjoni u l-funzjonament tar-
regoli dwar l-akkwist pubbliku. Dan 
għandu impatt negattiv fuq l-
implimentazzjoni korretta tad-
dispożizzjonijiet li jirriżultaw minn dawn 
id-direttivi, u jista’ jitqies bħala sors 
ewlieni ta’ spejjeż u inċertezza. Diversi 
Stati Membri ħatru korp nazzjonali 
ċentrali li jittratta kwistjonijiet relatati 
mal-akkwist pubbliku, iżda l-kompiti fdati 
lil dawn il-korpi jvarjaw b’mod 
konsiderevoli madwar l-Istati Membri 
kollha. Mekkaniżmi ta’ monitoraġġ aktar 
ċari, konsistenti u awtorevoli għandhom 
iżidu l-għarfien tal-funzjonament tar-
regoli dwar l-akkwist, itejbu ċ-ċertezza 
legali għan-negozji u l-awtoritajiet 
kontraenti, u jikkontribwixxu għall-
istabbiliment ta’ kundizzjonijiet ekwi. 
Mekkaniżmi bħal dawn jistgħu jservu 
bħala għodda għall-identifikazzjoni u r-
riżoluzzjoni bikrija ta’ problemi, 
speċjalment fir-rigward ta’ proġetti 
kofinanzjati mill-Unjoni u għall-
identifikazzjoni ta’ nuqqasijiet strutturali. 
B’mod partikolari hemm bżonn kbir li 
jiġu kkoordinati dawn il-mekkaniżmi 
sabiex jiġu żgurati applikazzjoni, kontroll 
u monitoraġġ konsistenti tal-politika tal-
akkwist pubbliku, kif ukoll valutazzjoni 
sistematika tar-riżultati tal-politika tal-
akkwist madwar l-Unjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 49
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-evalwazzjoni uriet li l-Istati 
Membri ma jissorveljawx b’mod 
konsistenti u sistematiku l-
implimentazzjoni u l-funzjonament tar-
regoli dwar l-akkwist pubbliku. Dan 
għandu impatt negattiv fuq l-
implimentazzjoni korretta tad-
dispożizzjonijiet li jirriżultaw minn dawn 
id-direttivi, u jista’ jitqies bħala sors 
ewlieni ta’ spejjeż u inċertezza. Diversi 
Stati Membri ħatru korp nazzjonali
ċentrali li jittratta kwistjonijiet relatati 
mal-akkwist pubbliku, iżda l-kompiti fdati 
lil dawn il-korpi jvarjaw b’mod 
konsiderevoli madwar l-Istati Membri 
kollha. Mekkaniżmi ta’ monitoraġġ aktar 
ċari, konsistenti u awtorevoli għandhom 
iżidu l-għarfien tal-funzjonament tar-
regoli dwar l-akkwist, itejbu ċ-ċertezza 
legali għan-negozji u l-awtoritajiet 
kontraenti, u jikkontribwixxu għall-
istabbiliment ta’ kundizzjonijiet ekwi. 
Mekkaniżmi bħal dawn jistgħu jservu 
bħala għodda għall-identifikazzjoni u r-
riżoluzzjoni bikrija ta’ problemi, 
speċjalment fir-rigward ta’ proġetti 
kofinanzjati mill-Unjoni u għall-
identifikazzjoni ta’ nuqqasijiet strutturali. 
B’mod partikolari hemm bżonn kbir li 
jiġu kkoordinati dawn il-mekkaniżmi 
sabiex jiġu żgurati applikazzjoni, kontroll 
u monitoraġġ konsistenti tal-politika tal-
akkwist pubbliku, kif ukoll valutazzjoni 
sistematika tar-riżultati tal-politika tal-
akkwist madwar l-Unjoni.

(49) L-evalwazzjoni uriet li għad hemm 
lok għal titjib konsiderevoli fl-
applikazzjoni tar-regoli tal-Unjoni dwar l-
akkwist pubbliku. Fid-dawl ta’ 
applikazzjoni aktar effiċjenti u konsistenti 
tar-regoli, min-naħa waħda huwa 
essenzjali li tinkiseb ħarsa ġenerali tajba 
dwar il-problemi strutturali possibbli u 
mudelli ġenerali fil-politiki nazzjonali tal-
akkwist, sabiex jiġu indirizzati l-problemi 
possibbli b’mod aktar immirat. Din il-
ħarsa ġenerali għandha tinkiseb permezz 
ta’ monitoraġġ xieraq, li r-riżultati tiegħu 
għandhom jiġu ppubblikati regolarment, 
sabiex tippermetti dibattitu infurmat dwar 
it-titjib possibbli tar-regoli dwar l-akkwist
u l-prattika. Min-naħa l-oħra, gwida 
aħjar u għajnuna lill-awtoritajiet 
kontraenti u l-operaturi ekonomiċi jistgħu 
wkoll jikkontribwixxu bil-kbir għat-titjib 
tal-effiċjenza tal-akkwist pubbliku, 
permezz ta’ għarfien aħjar, ċertezza legali 
akbar u professjonalizzazzjoni tal-prattiki 
ta’ akkwist; tali gwida għandha ssir 
disponibbli lill-awtoritajiet kontraenti u l-
operaturi ekonomiċi kull fejn jidher 
meħtieġ, sabiex tiġi żgurata l-
applikazzjoni korretta tar-regoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi dwar il-governanza.
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Emenda 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-evalwazzjoni uriet li l-Istati Membri 
ma jissorveljawx b’mod konsistenti u 
sistematiku l-implimentazzjoni u l-
funzjonament tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Dan għandu impatt negattiv fuq 
l-implimentazzjoni korretta tad-
dispożizzjonijiet li jirriżultaw minn dawn 
id-direttivi, u jista’ jitqies bħala sors 
ewlieni ta’ spejjeż u inċertezza. Diversi 
Stati Membri ħatru korp nazzjonali 
ċentrali li jittratta kwistjonijiet relatati 
mal-akkwist pubbliku, iżda l-kompiti fdati 
lil dawn il-korpi jvarjaw b’mod 
konsiderevoli madwar l-Istati Membri 
kollha. Mekkaniżmi ta’ monitoraġġ aktar 
ċari, konsistenti u awtorevoli għandhom 
iżidu l-għarfien tal-funzjonament tar-
regoli dwar l-akkwist, itejbu ċ-ċertezza 
legali għan-negozji u l-awtoritajiet 
kontraenti, u jikkontribwixxu għall-
istabbiliment ta’ kundizzjonijiet ekwi. 
Mekkaniżmi bħal dawn jistgħu jservu 
bħala għodda għall-identifikazzjoni u r-
riżoluzzjoni bikrija ta’ problemi, 
speċjalment fir-rigward ta’ proġetti 
kofinanzjati mill-Unjoni u għall-
identifikazzjoni ta’ nuqqasijiet strutturali. 
B’mod partikolari hemm bżonn kbir li 
jiġu kkoordinati dawn il-mekkaniżmi 
sabiex jiġu żgurati applikazzjoni, kontroll 
u monitoraġġ konsistenti tal-politika tal-
akkwist pubbliku, kif ukoll valutazzjoni 
sistematika tar-riżultati tal-politika tal-
akkwist madwar l-Unjoni.

(49) L-evalwazzjoni uriet li l-Istati Membri 
ma jissorveljawx b’mod konsistenti u 
sistematiku l-implimentazzjoni u l-
funzjonament tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Dan għandu impatt negattiv fuq 
l-implimentazzjoni korretta tad-
dispożizzjonijiet li jirriżultaw minn dawn 
id-direttivi, u jista’ jitqies bħala sors 
ewlieni ta’ spejjeż u inċertezza. L-Istati
Membri għalhekk għandhom iżidu l-
isforzi tagħhom ta’ monitoraġġ u fil-każ 
ta’ inċertezzi dawn m’għandhomx 
joqogħdu lura milli jitolbu kjarifika mill-
Kummissjoni. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni Ewropea għandha 
tirrapporta kull sena dwar bżonn għal 
kjarifiki, fuq ġurisprudenza ġdida tal-
Qorti tal-Ġustizzja, u fuq ilmenti li 
jinstemgħu ta’ spiss dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 306
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità nazzjonali waħda li tkun 
responsabbli għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-kontroll tal-akkwist 
pubbliku. Korp ċentrali bħal dan għandu 
jkollu disponibbli informazzjoni diretta u 
fil-ħin, b’mod partikolari fir-rigward tal-
problemi differenti li jaffettwaw l-
implimentazzjoni tal-liġi tal-akkwist 
pubbliku. Din għandha tkun fil-pożizzjoni 
li tipprovdi rispons immedjat dwar il-
funzjonament tal-politika u n-nuqqasijiet 
potenzjali fil-leġiżlazzjoni u l-prattika 
nazzjonali, u għandha tikkontribwixxi 
għall-identifikazzjoni rapida tas-
soluzzjonijiet. Bil-għan tal-ġlieda 
effiċjenti kontra l-korruzzjoni u l-frodi, 
dan il-korp ċentrali u l-pubbliku ġenerali 
għandhom ikollhom ukoll il-possibbiltà li 
jispezzjonaw it-testi ta’ kuntratti konklużi. 
Għaldaqstant, kuntratti ta’ valur għoli 
għandhom jiġu trażmessi lill-korp ta’ 
sorveljanza bil-possibbiltà li persuni 
interessati jkollhom aċċess għal dawn id-
dokumenti, sakemm ma jkunux imxekkla 
l-interessi pubbliċi jew privati leġittimi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-artikoli jikkawżaw piżijiet amministrattivi bla bżonn. Huwa f’idejn l-Istati Membri 
biex jorganizzaw l-amministrazzjoni interna tagħhom. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jinħoloq korp ta’ sorveljanza (l-Artikolu 84) mingħajr regolamentazzjoni Ewropea. L-Artikolu 
84 imur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník



AM\908710MT.doc 133/222 PE492.857v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità nazzjonali waħda li tkun 
responsabbli għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-kontroll tal-akkwist 
pubbliku. Korp ċentrali bħal dan għandu 
jkollu disponibbli informazzjoni diretta u 
fil-ħin, b’mod partikolari fir-rigward tal-
problemi differenti li jaffettwaw l-
implimentazzjoni tal-liġi tal-akkwist 
pubbliku. Din għandha tkun fil-pożizzjoni 
li tipprovdi rispons immedjat dwar il-
funzjonament tal-politika u n-nuqqasijiet 
potenzjali fil-leġiżlazzjoni u l-prattika 
nazzjonali, u għandha tikkontribwixxi 
għall-identifikazzjoni rapida tas-
soluzzjonijiet. Bil-għan tal-ġlieda 
effiċjenti kontra l-korruzzjoni u l-frodi, 
dan il-korp ċentrali u l-pubbliku ġenerali 
għandhom ikollhom ukoll il-possibbiltà li 
jispezzjonaw it-testi ta’ kuntratti konklużi.
Għaldaqstant, kuntratti ta’ valur għoli 
għandhom jiġu trażmessi lill-korp ta’ 
sorveljanza bil-possibbiltà li persuni 
interessati jkollhom aċċess għal dawn id-
dokumenti, sakemm ma jkunux imxekkla 
l-interessi pubbliċi jew privati leġittimi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi dwar il-governanza. Korp bħal dan  imur kontra l-prinċipju tas-
sussidjarjetà u jkun impossibbli biex dan jiġi implimentat fl-Istati Membri b’ 
amministrazzjonijiet devoluti u strutturi federali.

Emenda 308
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 50



PE492.857v01-00 134/222 AM\908710MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità nazzjonali waħda li tkun 
responsabbli għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-kontroll tal-akkwist 
pubbliku. Korp ċentrali bħal dan għandu 
jkollu disponibbli informazzjoni diretta u 
fil-ħin, b’mod partikolari fir-rigward tal-
problemi differenti li jaffettwaw l-
implimentazzjoni tal-liġi tal-akkwist 
pubbliku. Din għandha tkun fil-pożizzjoni 
li tipprovdi rispons immedjat dwar il-
funzjonament tal-politika u n-nuqqasijiet 
potenzjali fil-leġiżlazzjoni u l-prattika 
nazzjonali, u għandha tikkontribwixxi 
għall-identifikazzjoni rapida tas-
soluzzjonijiet. Bil-għan tal-ġlieda 
effiċjenti kontra l-korruzzjoni u l-frodi, 
dan il-korp ċentrali u l-pubbliku ġenerali 
għandhom ikollhom ukoll il-possibbiltà li 
jispezzjonaw it-testi ta’ kuntratti konklużi. 
Għaldaqstant, kuntratti ta’ valur għoli 
għandhom jiġu trażmessi lill-korp ta’ 
sorveljanza bil-possibbiltà li persuni 
interessati jkollhom aċċess għal dawn id-
dokumenti, sakemm ma jkunux imxekkla 
l-interessi pubbliċi jew privati leġittimi.

imħassar

Or. en

Emenda 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità nazzjonali waħda li tkun 
responsabbli għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-kontroll tal-akkwist 
pubbliku. Korp ċentrali bħal dan għandu 
jkollu disponibbli informazzjoni diretta u 

imħassar
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fil-ħin, b’mod partikolari fir-rigward tal-
problemi differenti li jaffettwaw l-
implimentazzjoni tal-liġi tal-akkwist 
pubbliku. Din għandha tkun fil-pożizzjoni 
li tipprovdi rispons immedjat dwar il-
funzjonament tal-politika u n-nuqqasijiet 
potenzjali fil-leġiżlazzjoni u l-prattika 
nazzjonali, u għandha tikkontribwixxi 
għall-identifikazzjoni rapida tas-
soluzzjonijiet. Bil-għan tal-ġlieda 
effiċjenti kontra l-korruzzjoni u l-frodi, 
dan il-korp ċentrali u l-pubbliku ġenerali 
għandhom ikollhom ukoll il-possibbiltà li 
jispezzjonaw it-testi ta’ kuntratti konklużi. 
Għaldaqstant, kuntratti ta’ valur għoli 
għandhom jiġu trażmessi lill-korp ta’ 
sorveljanza bil-possibbiltà li persuni 
interessati jkollhom aċċess għal dawn id-
dokumenti, sakemm ma jkunux imxekkla 
l-interessi pubbliċi jew privati leġittimi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhix miżura proporzjonali li wieħed jimponi fuq l-Istati Membri l-obbligu li joħolqu korpi 
addizzjonali. Barra minn hekk, diversi kompetenzi assenjati lil korp bħal dan, bħal 
pereżempju sorveljanza, koordinazzjoni, rappurtar jistgħu joħolqu kunflitt ta’ interessi.

Emenda 310
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità nazzjonali waħda li tkun 
responsabbli għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-kontroll tal-akkwist 
pubbliku. Korp ċentrali bħal dan għandu 
jkollu disponibbli informazzjoni diretta u 
fil-ħin, b’mod partikolari fir-rigward tal-
problemi differenti li jaffettwaw l-
implimentazzjoni tal-liġi tal-akkwist 

imħassar
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pubbliku. Din għandha tkun fil-pożizzjoni 
li tipprovdi rispons immedjat dwar il-
funzjonament tal-politika u n-nuqqasijiet 
potenzjali fil-leġiżlazzjoni u l-prattika 
nazzjonali, u għandha tikkontribwixxi 
għall-identifikazzjoni rapida tas-
soluzzjonijiet. Bil-għan tal-ġlieda 
effiċjenti kontra l-korruzzjoni u l-frodi, 
dan il-korp ċentrali u l-pubbliku ġenerali 
għandhom ikollhom ukoll il-possibbiltà li 
jispezzjonaw it-testi ta’ kuntratti konklużi. 
Għaldaqstant, kuntratti ta’ valur għoli 
għandhom jiġu trażmessi lill-korp ta’ 
sorveljanza bil-possibbiltà li persuni 
interessati jkollhom aċċess għal dawn id-
dokumenti, sakemm ma jkunux imxekkla 
l-interessi pubbliċi jew privati leġittimi.

Or. en

(Ara t-tħassir tal-Artikolu 84)

Emenda 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(51) Kull parti interessata għandha tkun 
tista’ tissenjala ksur ta’ din id-Direttiva lil 
awtorità kompetenti jew lill-Qorti. L-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu 
jipprovdu rikors lil awtoritajiet ta’  
monitoraġġ, il-korpi settorjali ta’ 
sorveljanza, l-awtoritajiet muniċipali, 
nazzjonali jew reġjonali ta’ kompetizzjoni 
jew verifika, ombudsmen, u fejn dawn 
jeżistu, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
sorveljanza.
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transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni.

Emenda 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Diġà jeżistu strutturi jew mekkaniżmi 
ta’ monitoraġġ, sorveljanza u appoġġ bħal 
dawn diġà jeżistu fil-livell nazzjonali u
ċertament, dawn jistgħu jintużaw biex 
jiżguraw monitoraġġ, implimentazzjoni u 
kontroll tal-akkwisti pubbliċi u sabiex 
jipprovdu l-appoġġ meħtieġ lill-
awtoritajiet kontraenti u l-atturi 
ekonomiċi.

(52) It-traċċabilità u t-trasparenza tat-
teħid tad-deċiżjonijiet fil-proċeduri tal-
akkwist huwa essenzjali għall-iżgurar ta’ 
proċeduri sodi, inkluża effettivament il-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-frodi. L-
awtoritajiet kontraenti għandhom iżommu 
kopji tal-kuntratti konklużi għal kuntratti 
ta’ valur għoli sabiex ikunu jistgħu 
jipprovdu aċċess għal dawn id-dokumenti 
lill-partijiet interessati skont ir-regoli 
applikabbli dwar l-aċċess għad-
dokumentazzjoni. Barra minn hekk, l-
elementi essenzjali u d-deċiżjonijiet tal-
proċeduri tal-akkwisti individwali 
għandhom ikunu dokumentati f’rapport 
tal-akkwist. Sabiex jillimita l-piżijiet 
amministrattivi, ir-rapport ta’ akkwist 
għandu jirreferi għal informazzjoni li 
diġà tinsab fl-avviżi rilevanti tal-għoti ta’ 
kuntratti. Is-sistemi elettroniċi għall-
pubblikazzjoni ta’ dawn l-avviżi, ġestiti 
mill-Kummissjoni, għandhom jiġu mtejba 
wkoll sabiex isir aktar faċli li tiddaħħal 
id-data filwaqt li jagħmlu aktar faċli l-
estrazzjoni ta’ rapporti u l-iskambju ta’ 
data bejn is-sistemi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi dwar il-governanza.

Emenda 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Hemm bżonn ta’ kooperazzjoni 
effettiva biex tiżgura pariri u prattiċi 
konsistenti f’kull Stat Membru u fl-
Unjoni. Entitajiet maħtura għall-
monitoraġġ, l-implimentazzjoni, il-
kontroll u l-assistenza teknika għandhom 
ikunu jistgħu jaqsmu informazzjoni u 
jikkooperaw; fl-istess kuntest, l-awtorità 
nazzjonali maħtura minn kull Stat 
Membru għandha taġixxi bħala l-punt ta’ 
kuntatt preferut mas-servizzi tal-
Kummissjoni bil-għan li tinġabar id-dejta, 
tiġi skambjata l-informazzjoni u tiġi 
sorveljata l-implimentazzjoni tal-liġi dwar 
l-akkwist pubbliku tal-Unjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi dwar il-governanza.

Emenda 314
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Hemm bżonn ta’ kooperazzjoni 
effettiva biex tiżgura pariri u prattiċi 
konsistenti f’kull Stat Membru u fl-Unjoni. 

(53) Hemm bżonn ta’ kooperazzjoni 
effettiva biex tiżgura pariri u prattiċi 
konsistenti f’kull Stat Membru u fl-Unjoni. 
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Entitajiet maħtura għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni, il-kontroll u l-
assistenza teknika għandhom ikunu jistgħu 
jaqsmu informazzjoni u jikkooperaw; fl-
istess kuntest, l-awtorità nazzjonali 
maħtura minn kull Stat Membru għandha 
taġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt preferut
mas-servizzi tal-Kummissjoni bil-għan li 
tinġabar id-dejta, tiġi skambjata l-
informazzjoni u tiġi sorveljata l-
implimentazzjoni tal-liġi dwar l-akkwist 
pubbliku tal-Unjoni.

Entitajiet maħtura għall-assistenza teknika 
għandhom ikunu jistgħu jaqsmu 
informazzjoni u jikkooperaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-artikoli jikkawżaw piżijiet amministrattivi bla bżonn. Huwa f’idejn l-Istati Membri 
biex jorganizzaw l-amministrazzjoni interna tagħhom. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
joħolqu korp ta’ sorveljanza (l-Artikolu 84) mingħajr regolamentazzjoni Ewropea. L-Artikolu 
84 imur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà

Emenda 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Hemm bżonn ta’ kooperazzjoni 
effettiva biex tiżgura pariri u prattiċi 
konsistenti f’kull Stat Membru u fl-Unjoni. 
Entitajiet maħtura għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni, il-kontroll u l-assistenza 
teknika għandhom ikunu jistgħu jaqsmu 
informazzjoni u jikkooperaw; fl-istess 
kuntest, l-awtorità nazzjonali maħtura 
minn kull Stat Membru għandha taġixxi 
bħala l-punt ta’ kuntatt preferut mas-
servizzi tal-Kummissjoni bil-għan li 
tinġabar id-dejta, tiġi skambjata l-
informazzjoni u tiġi sorveljata l-
implimentazzjoni tal-liġi dwar l-akkwist 
pubbliku tal-Unjoni.

(53) Hemm bżonn ta’ kooperazzjoni 
effettiva biex tiżgura pariri u prattiċi 
konsistenti f’kull Stat Membru u fl-Unjoni. 
Entitajiet maħtura għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni, il-kontroll u l-assistenza 
teknika għandhom ikunu jistgħu jaqsmu 
informazzjoni u jikkooperaw.
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Or. en

Emenda 316
Louis Grech

Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Hemm bżonn ta’ kooperazzjoni 
effettiva biex tiżgura pariri u prattiċi 
konsistenti f’kull Stat Membru u fl-Unjoni. 
Entitajiet maħtura għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni, il-kontroll u l-assistenza 
teknika għandhom ikunu jistgħu jaqsmu 
informazzjoni u jikkooperaw; fl-istess 
kuntest, l-awtorità nazzjonali maħtura minn 
kull Stat Membru għandha taġixxi bħala l-
punt ta’ kuntatt preferut mas-servizzi tal-
Kummissjoni bil-għan li tinġabar id-dejta, 
tiġi skambjata l-informazzjoni u tiġi 
sorveljata l-implimentazzjoni tal-liġi dwar 
l-akkwist pubbliku tal-Unjoni.

(53) Hemm bżonn ta’ kooperazzjoni 
effettiva biex tiżgura pariri u prattiċi 
konsistenti f’kull Stat Membru u fl-Unjoni. 
Entitajiet maħtura għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni, il-kontroll u l-assistenza 
teknika għandhom ikunu jistgħu jaqsmu 
informazzjoni u jikkooperaw; fl-istess 
kuntest, l-awtorità nazzjonali maħtura minn 
kull Stat Membru għandha taġixxi bħala l-
punt ta’ kuntatt preferut mas-servizzi tal-
Kummissjoni bil-għan li tinġabar id-dejta, 
tiġi skambjata l-informazzjoni u tiġi 
sorveljata l-implimentazzjoni tal-liġi dwar 
l-akkwist pubbliku tal-Unjoni. Il-
Kummissjoni Ewropea għandha tgħin lill-
Istati Membri billi tipprovdi linjigwida, 
sessjonijiet ta’ taħriġ u faċilità ta’ 
helpdesk matul il-proċess ta’ akkwist 
sabiex tippromwovi l-akkwist 
transkonfinali.

Or. en

Emenda 317
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex ikun hemm adattament għall-
iżviluppi tekniċi, ekonomiċi u regolatorji 
rapidi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-

(54) Sabiex ikun hemm adattament għall-
iżviluppi tekniċi, ekonomiċi u regolatorji 
rapidi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
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Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ numru ta’ elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva. Fil-fatt, 
minħabba l-ħtieġa li jiġu rispettati l-
ftehimiet internazzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li timmodifika l-
proċeduri tekniċi għall-metodi ta’ kalkolu 
li jirrigwardaw il-limiti stabbiliti kif ukoll 
li perjodikament tirrevedi l-istess limiti 
stabbiliti u li tadatta l-Annessi V u XI; il-
listi ta’ awtoritajiet tal-gvern ċentrali 
huma soġġetti għal varjazzjonijiet 
minħabba bidliet amministrattivi fil-livell 
nazzjonali. Dawn jiġu nnotifikati lill-
Kummissjoni, li għandha tingħata s-
setgħa li taddatta l-Anness I; ir-referenzi 
għan-nomenklatura tas-CPV jistgħu 
jgħaddu minn bidliet regolatorji fil-livell 
tal-UE u huwa neċessarju li dawn il-
bidliet jiġu riflessi fit-test ta’ din id-
Direttiva; id-dettalji u l-karatteristiċi 
tekniċi tat-tagħmir għall-irċevuta 
elettronika għandhom jinżammu 
aġġornati mal-iżviluppi teknoloġiċi u l-
ħtiġijiet amministrattivi; huwa meħtieġ 
ukoll li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tagħmel standards tekniċi obbligatorji 
għall-komunikazzjoni elettronika sabiex 
tiġi żgurata l-interoperabilità tal-formati u 
l-proċessi tekniċi u l-mezzi tekniċi sabiex 
jintbagħtu messaġġi fi proċeduri tal-
akkwist permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ 
komunikazzjoni b’kunsiderazzjoni tal-
iżviluppi teknoloġiċi u l-ħtiġijiet 
amministrattivi; u l-kontenut tal-Passaport 
Ewropew għall-Akkwist biex jirrifletti l-
ħtiġijiet amministrattivi u l-bidliet 
regolatorji fil-livell nazzjonali u tal-UE; il-
lista tal-atti leġiżlattivi tal-Unjoni li 
tistabbilixxi metodoloġiji komuni għall-
kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
għandha tiġi adattata malajr biex 
tinkorpora l-miżuri adottati fuq bażi 
settorjali. Sabiex jiġu sodisfatti dawn il-
bżonnijiet, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li żżomm il-lista tal-atti 

Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ numru ta’ elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva. Fil-fatt, 
minħabba l-ħtieġa li jiġu rispettati l-
ftehimiet internazzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li timmodifika l-
proċeduri tekniċi għall-metodi ta’ kalkolu 
li jirrigwardaw il-limiti stabbiliti kif ukoll 
li perjodikament tirrevedi l-istess limiti 
stabbiliti u li tadatta l-Annessi V u XI; 
huwa meħtieġ ukoll li l-Kummissjoni 
tingħata s-setgħa li tagħmel standards 
tekniċi obbligatorji għall-komunikazzjoni 
elettronika sabiex tiġi żgurata l-
interoperabilità tal-formati u l-proċessi 
tekniċi u l-mezzi tekniċi sabiex jintbagħtu 
messaġġi fi proċeduri tal-akkwist permezz 
ta’ mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
b’kunsiderazzjoni tal-iżviluppi teknoloġiċi 
u l-ħtiġijiet amministrattivi; u l-kontenut 
tal-Passaport Ewropew għall-Akkwist biex 
jirrifletti l-ħtiġijiet amministrattivi u l-
bidliet regolatorji fil-livell nazzjonali u tal-
UE; il-lista tal-atti leġiżlattivi tal-Unjoni li 
tistabbilixxi metodoloġiji komuni għall-
kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
għandha tiġi adattata malajr biex 
tinkorpora l-miżuri adottati fuq bażi 
settorjali. Sabiex jiġu sodisfatti dawn il-
bżonnijiet, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li żżomm il-lista tal-atti 
leġiżlattivi li jinkludu l-metodoloġiji LCC 
aġġornati.
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leġiżlattivi li jinkludu l-metodoloġiji LCC 
aġġornati.

Or. en

Emenda 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex ikun hemm adattament għall-
iżviluppi tekniċi, ekonomiċi u regolatorji 
rapidi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ numru ta’ elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva. Fil-fatt, 
minħabba l-ħtieġa li jiġu rispettati l-
ftehimiet internazzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li timmodifika l-
proċeduri tekniċi għall-metodi ta’ kalkolu 
li jirrigwardaw il-limiti stabbiliti kif ukoll 
li perjodikament tirrevedi l-istess limiti 
stabbiliti u li tadatta l-Annessi V u XI; il-
listi ta’ awtoritajiet tal-gvern ċentrali huma 
soġġetti għal varjazzjonijiet minħabba 
bidliet amministrattivi fil-livell nazzjonali. 
Dawn jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni, li 
għandha tingħata s-setgħa li taddatta l-
Anness I; ir-referenzi għan-nomenklatura 
tas-CPV jistgħu jgħaddu minn bidliet 
regolatorji fil-livell tal-UE u huwa 
neċessarju li dawn il-bidliet jiġu riflessi fit-
test ta’ din id-Direttiva; id-dettalji u l-
karatteristiċi tekniċi tat-tagħmir għall-
irċevuta elettronika għandhom jinżammu 
aġġornati mal-iżviluppi teknoloġiċi u l-
ħtiġijiet amministrattivi; huwa meħtieġ 
ukoll li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tagħmel standards tekniċi obbligatorji 
għall-komunikazzjoni elettronika sabiex 
tiġi żgurata l-interoperabilità tal-formati u 

(54) Sabiex ikun hemm adattament għall-
iżviluppi tekniċi, ekonomiċi u regolatorji 
rapidi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ numru ta’ elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva. Fil-fatt, 
minħabba l-ħtieġa li jiġu rispettati l-
ftehimiet internazzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li timmodifika l-
proċeduri tekniċi għall-metodi ta’ kalkolu 
li jirrigwardaw il-limiti stabbiliti kif ukoll 
li perjodikament tirrevedi l-istess limiti 
stabbiliti u li tadatta l-Annessi V u XI; il-
listi ta’ awtoritajiet tal-gvern ċentrali huma 
soġġetti għal varjazzjonijiet minħabba 
bidliet amministrattivi fil-livell nazzjonali. 
Dawn jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni, li 
għandha tingħata s-setgħa li taddatta l-
Anness I; ir-referenzi għan-nomenklatura 
tas-CPV jistgħu jgħaddu minn bidliet 
regolatorji fil-livell tal-UE u huwa 
neċessarju li dawn il-bidliet jiġu riflessi fit-
test ta’ din id-Direttiva; id-dettalji u l-
karatteristiċi tekniċi tat-tagħmir għall-
irċevuta elettronika għandhom jinżammu 
aġġornati mal-iżviluppi teknoloġiċi u l-
ħtiġijiet amministrattivi; huwa meħtieġ 
ukoll li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tagħmel standards tekniċi obbligatorji 
għall-komunikazzjoni elettronika sabiex 
tiġi żgurata l-interoperabilità tal-formati u 
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l-proċessi tekniċi u l-mezzi tekniċi sabiex 
jintbagħtu messaġġi fi proċeduri tal-
akkwist permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ 
komunikazzjoni b’kunsiderazzjoni tal-
iżviluppi teknoloġiċi u l-ħtiġijiet 
amministrattivi; u l-kontenut tal-Passaport 
Ewropew għall-Akkwist biex jirrifletti l-
ħtiġijiet amministrattivi u l-bidliet 
regolatorji fil-livell nazzjonali u tal-UE; il-
lista tal-atti leġiżlattivi tal-Unjoni li 
tistabbilixxi metodoloġiji komuni għall-
kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
għandha tiġi adattata malajr biex 
tinkorpora l-miżuri adottati fuq bażi 
settorjali. Sabiex jiġu sodisfatti dawn il-
bżonnijiet, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li żżomm il-lista tal-atti 
leġiżlattivi li jinkludu l-metodoloġiji LCC 
aġġornati.

l-proċessi tekniċi u l-mezzi tekniċi sabiex 
jintbagħtu messaġġi fi proċeduri tal-
akkwist permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ 
komunikazzjoni b’kunsiderazzjoni tal-
iżviluppi teknoloġiċi u l-ħtiġijiet 
amministrattivi; u l-kontenut tal-Passaport 
Ewropew għall-Akkwist biex jirrifletti l-
ħtiġijiet amministrattivi u l-bidliet 
regolatorji fil-livell nazzjonali u tal-UE; il-
lista tal-atti leġiżlattivi tal-Unjoni li 
tistabbilixxi metodoloġiji komuni għall-
kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
għandha tiġi adattata malajr biex 
tinkorpora l-miżuri adottati fuq bażi 
settorjali.

Or. en

Emenda 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex ikun hemm adattament għall-
iżviluppi tekniċi, ekonomiċi u regolatorji 
rapidi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ numru ta’ elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva. Fil-fatt, 
minħabba l-ħtieġa li jiġu rispettati l-
ftehimiet internazzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li timmodifika l-
proċeduri tekniċi għall-metodi ta’ kalkolu 
li jirrigwardaw il-limiti stabbiliti kif ukoll 
li perjodikament tirrevedi l-istess limiti 
stabbiliti u li tadatta l-Annessi V u XI; il-
listi ta’ awtoritajiet tal-gvern ċentrali huma 

(54) Sabiex ikun hemm adattament għall-
iżviluppi tekniċi, ekonomiċi u regolatorji 
rapidi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ numru ta’ elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva. Fil-fatt, 
minħabba l-ħtieġa li jiġu rispettati l-
ftehimiet internazzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li timmodifika l-
proċeduri tekniċi għall-metodi ta’ kalkolu 
li jirrigwardaw il-limiti stabbiliti kif ukoll 
li perjodikament tirrevedi l-istess limiti 
stabbiliti u li tadatta l-Annessi V u XI; il-
listi ta’ awtoritajiet tal-gvern ċentrali huma 
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soġġetti għal varjazzjonijiet minħabba 
bidliet amministrattivi fil-livell nazzjonali. 
Dawn jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni, li 
għandha tingħata s-setgħa li taddatta l-
Anness I; ir-referenzi għan-nomenklatura 
tas-CPV jistgħu jgħaddu minn bidliet 
regolatorji fil-livell tal-UE u huwa 
neċessarju li dawn il-bidliet jiġu riflessi fit-
test ta’ din id-Direttiva; id-dettalji u l-
karatteristiċi tekniċi tat-tagħmir għall-
irċevuta elettronika għandhom jinżammu 
aġġornati mal-iżviluppi teknoloġiċi u l-
ħtiġijiet amministrattivi; huwa meħtieġ 
ukoll li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tagħmel standards tekniċi obbligatorji 
għall-komunikazzjoni elettronika sabiex 
tiġi żgurata l-interoperabilità tal-formati u 
l-proċessi tekniċi u l-mezzi tekniċi sabiex 
jintbagħtu messaġġi fi proċeduri tal-
akkwist permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ 
komunikazzjoni b’kunsiderazzjoni tal-
iżviluppi teknoloġiċi u l-ħtiġijiet 
amministrattivi; u l-kontenut tal-Passaport 
Ewropew għall-Akkwist biex jirrifletti l-
ħtiġijiet amministrattivi u l-bidliet 
regolatorji fil-livell nazzjonali u tal-UE; il-
lista tal-atti leġiżlattivi tal-Unjoni li 
tistabbilixxi metodoloġiji komuni għall-
kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
għandha tiġi adattata malajr biex 
tinkorpora l-miżuri adottati fuq bażi 
settorjali. Sabiex jiġu sodisfatti dawn il-
bżonnijiet, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li żżomm il-lista tal-atti 
leġiżlattivi li jinkludu l-metodoloġiji LCC 
aġġornati.

soġġetti għal varjazzjonijiet minħabba 
bidliet amministrattivi fil-livell nazzjonali. 
Dawn jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni, li 
għandha tingħata s-setgħa li taddatta l-
Anness I; ir-referenzi għan-nomenklatura 
tas-CPV jistgħu jgħaddu minn bidliet 
regolatorji fil-livell tal-UE u huwa 
neċessarju li dawn il-bidliet jiġu riflessi fit-
test ta’ din id-Direttiva; id-dettalji u l-
karatteristiċi tekniċi tat-tagħmir għall-
irċevuta elettronika għandhom jinżammu 
aġġornati mal-iżviluppi teknoloġiċi u l-
ħtiġijiet amministrattivi; huwa meħtieġ 
ukoll li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tagħmel standards tekniċi obbligatorji 
għall-komunikazzjoni elettronika, bħas-
sottomissjoni ta’ rappreżentazzjonijiet 
diġitali tridimensjonali fil-każ tal-akkwist 
pubbliku tax-xogħlijiet, sabiex tiġi żgurata 
l-interoperabilità tal-formati u l-proċessi 
tekniċi u l-mezzi tekniċi sabiex jintbagħtu 
messaġġi fi proċeduri tal-akkwist permezz 
ta’ mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
b’kunsiderazzjoni tal-iżviluppi teknoloġiċi 
u l-ħtiġijiet amministrattivi; u l-kontenut 
tal-Passaport Ewropew għall-Akkwist biex 
jirrifletti l-ħtiġijiet amministrattivi u l-
bidliet regolatorji fil-livell nazzjonali u tal-
UE; il-lista tal-atti leġiżlattivi tal-Unjoni li 
tistabbilixxi metodoloġiji komuni għall-
kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
għandha tiġi adattata malajr biex
tinkorpora l-miżuri adottati fuq bażi 
settorjali. Sabiex jiġu sodisfatti dawn il-
bżonnijiet, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li żżomm il-lista tal-atti 
leġiżlattivi li jinkludu l-metodoloġiji LCC 
aġġornati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappreżentazzjonijiet diġitali tridimensjonali huma għodda essenzjali li jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti biex itejbu t-teħid tad-deċiżjonijiet permezz tad-disinn, l-eżekuzzjoni u 
l-operazzjoni ta’ xogħlijiet pubbliċi, partikolarment għal attivitajiet deskritti fl-Anness II. 
Diversi Stati Membri diġà jeħtieġu li l-offerenti jissottomettu rappreżentazzjonijiet diġitali 
tridimensjonali interoperabbli għal kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi.
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Emenda 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta 
tħejji u tfassal l-atti ddelegati, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li ssir 
trasmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

(55) Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa mal-partijiet interessati kollha, 
inkluż organizzazzjonijiet tal-SMEs, 
ambjentali, u tal-konsumaturi u 
trejdjunjins. Meta tħejji u tfassal l-atti 
ddelegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
li ssir trasmissjoni simultanja, fil-ħin u 
xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 321
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex ikunu 
żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, bħal 
fit-tfassil tal-formoli standard għall-
pubblikazzjoni ta’ avviżi; il-formola 
standard għall-Passaport Ewropew għall-
Akkwist u l-mudell komuni li għandu 
jintuża mill-korpi ta’ ħarsien ġenerali 
għat-tfassil tar-rapport statistiku u ta’ 
implimentazzjoni. Dawk is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

(56) Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex ikunu 
żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, bħal 
fit-tfassil tal-formoli standard għall-
pubblikazzjoni ta’ avviżi; il-formola 
standard għall-Passaport Ewropew għall-
Akkwist. Dawk is-setgħat għandhom jiġu 
eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni. Il-
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prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni. Il-proċedura 
konsultattiva għandha tintuża għall-
adozzjoni ta’ dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni, li ma għandhom l-ebda 
impatt, la mil-lat finanzjarju u lanqas fuq 
in-natura u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-
obbligi li joħorġu minn din id-Direttiva. 
Għall-kuntrarju, dawn l-atti huma 
kkaratterizzati minn għan amministrattiv 
sempliċi u jservu biex jiffaċilitaw l-
applikazzjoni tar-regoli stabbiliti b’din id-
Direttiva.

proċedura konsultattiva għandha tintuża 
għall-adozzjoni ta’ dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni, li ma għandhom l-ebda 
impatt, la mil-lat finanzjarju u lanqas fuq 
in-natura u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-
obbligi li joħorġu minn din id-Direttiva. 
Għall-kuntrarju, dawn l-atti huma 
kkaratterizzati minn għan amministrattiv 
sempliċi u jservu biex jiffaċilitaw l-
applikazzjoni tar-regoli stabbiliti b’din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 322
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex ikunu 
żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, bħal 
fit-tfassil tal-formoli standard għall-
pubblikazzjoni ta’ avviżi; il-formola 
standard għall-Passaport Ewropew għall-
Akkwist u l-mudell komuni li għandu 
jintuża mill-korpi ta’ ħarsien ġenerali 
għat-tfassil tar-rapport statistiku u ta’ 
implimentazzjoni. Dawk is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni. Il-proċedura 
konsultattiva għandha tintuża għall-

(56) Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex ikunu 
żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, bħal 
fit-tfassil tal-formoli standard għall-
pubblikazzjoni ta’ avviżi; il-formola 
standard għall-Passaport Ewropew għall-
Akkwist. Dawk is-setgħat għandhom jiġu 
eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni. Il-
proċedura konsultattiva għandha tintuża 
għall-adozzjoni ta’ dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni, li ma għandhom l-ebda 
impatt, la mil-lat finanzjarju u lanqas fuq 
in-natura u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-
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adozzjoni ta’ dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni, li ma għandhom l-ebda 
impatt, la mil-lat finanzjarju u lanqas fuq 
in-natura u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-
obbligi li joħorġu minn din id-Direttiva. 
Għall-kuntrarju, dawn l-atti huma 
kkaratterizzati minn għan amministrattiv 
sempliċi u jservu biex jiffaċilitaw l-
applikazzjoni tar-regoli stabbiliti b’din id-
Direttiva.

obbligi li joħorġu minn din id-Direttiva. 
Għall-kuntrarju, dawn l-atti huma 
kkaratterizzati minn għan amministrattiv 
sempliċi u jservu biex jiffaċilitaw l-
applikazzjoni tar-regoli stabbiliti b’din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 323
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-direttiva m’għandhiex tapplika 
għal servizzi ta’ interess ekonomiku 
ġenerali (SGEI), meta
a) is-servizzi jkunu ġew definiti skont il-
prinċipji tal-leġiżlazzjoni tal-UE;
b) l-awtoritajiet pubbliċi jkunu ssodisfaw 
ir-rekwiżiti ta’ trasparenza u trattament 
ugwali fil-proċedura ta’ avviż;
c) l-ammont ta’ fornituri tas-servizz ma 
jkunx adegwat rigward l-għanijiet ta’ din 
id-direttiva.

Or. en

Emenda 324
Sirpa Pietikäinen

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

1a. Din id-Direttiva tistipula kif l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Istati Membri 
u l-awtoritajiet tal-gvern ċentrali u lokali 
li jaħdmu flimkien ma’ msieħba mis-
setturi pubbliċi, privati u volontarji 
għandhom l-intenzjoni li jtejbu l-akkwist 
pubbliku. Hija tistipula l-prinċipji tal-
Unjoni għall-akkwist fis-settur pubbliku, 
marbuta mal-prinċipji tal-Unjoni għas-
servizzi pubbliċi ta’ kwalità għolja.
Sabiex jilħqu bis-sħiħ l-għanijiet ta’ din 
id-Direttiva l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jiżguraw li l-istrateġiji ta’ 
akkwist komprensivi jiġu mwettqa fil-livell 
ta’ kull entità ta’ akkwist. Bħala parti 
minn dan il-proċess għandhom isiru 
arranġamenti għal smigħ pubbliku u 
konsultazzjonijiet mal-utenti finali tal-
prodotti u s-servizzi. 

Or. en

Emenda 325
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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.

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tal-Akkwisti tapplika biss għal ‘akkwisti’ inklużi l-attivitajiet ta’ kiri. Skont id-
deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja (ECJ) ix-xogħlijiet, provvisti jew servizzi li mhumiex 
maħsuba għal skop pubbliku u mhumiex ta’ benefiċċju dirett għall-awtorità kontraenti 
mhumiex suġġetti għal-liġi ta’ akkwist (C-451/08).

Emenda 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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.

2. Fis-sens ta’ din id-Direttiva l-akkwist 
huwa x-xiri ta’ xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi permezz ta’ kuntratti pubbliċi
minn awtorità kontraenti waħda jew aktar 
mingħand atturi ekonomiċi, sakemm ix-
xogħol, il-provvista jew is-servizz ikunu 
ta’ benefiċċju għall-awtorità kontraenti 
b’mod ekonomiku u dirett.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika, li mhux kull parteċipazzjoni pubblika tiġġustifika għoti ta’ kuntratt fl-
implimentazzjoni tax-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi. Anke l-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Komunitajiet Ewropej tuża l-kriterju ta’ produzzjoni diretta għad-deliminazzjoni (eż. is-
sentenza tal-25.03. 2010 (C-451/08)).

Emenda 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fis-sens ta’ din id-Direttiva l-akkwist 
huwa x-xiri jew forom oħra ta’ akkwist ta’ 

2. Fis-sens ta’ din id-Direttiva l-akkwist 
huwa x-xiri jew forom oħra ta’ akkwist ta’ 
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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.

xogħlijiet, provvisti jew servizzi minn 
awtorità kontraenti waħda jew aktar 
mingħand atturi ekonomiċi magħżula minn 
dawk l-awtoritajiet kontraenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-deċiżjoni tal-ECJ C-451/08, xogħlijiet, provvisti u servizzi li mhumiex maħsuba għal 
skop pubbliku, ma jaqgħux taħt l-ambitu tar-regoli tal-akkwist tal-UE.

Emenda 328
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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.

2. Fis-sens ta’ din id-Direttiva l-akkwist 
huwa x-xiri jew forom oħra ta’ akkwist ta’ 
xogħlijiet, provvisti jew il-forniment ta’
servizzi fis-sens ta’ din id-Direttiva 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.

Or. de

Emenda 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fis-sens ta’ din id-Direttiva l-akkwist 2. Fis-sens ta’ din id-Direttiva l-akkwist 
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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.

huwa x-xiri ta’ xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi permezz ta’ kuntratti pubbliċi 
minn awtorità kontraenti waħda jew aktar 
mingħand atturi ekonomiċi magħżula minn 
dawk l-awtoritajiet kontraenti. L-akkwist 
fis-sens ta’ din id-Direttiva huwa l-
akkwist tax-xogħlijiet, il-provvisti jew is-
servizzi permezz ta’ kuntratti pubbliċi 
minn awtorità kontraenti waħda jew aktar 
minn waħda mill-operaturi ekonomiċi 
magħżula minn dawk l-awtoritajiet 
kontraenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bażi tad-definizzjoni tal-akkwist għandu jkun kuntratt wieħed u mhux proġett wieħed. 
Proġett wieħed jista’ jkollu ħafna kuntratti li wħud minnhom jistgħu jaqgħu fl-ambitu tad-
Direttiva, u wħud minnhom jistgħu ma jagħmlux dan. Iż-żieda tal-valuri ta’ servizzi, provvisti 
u xogħlijiet biss għax huma parti mill-istess proġett ma għandha ebda valur addizzjonali.

Emenda 330
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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.

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

Or. de

Emenda 331
Heide Rühle
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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 wisq ġenerali u vag.

Emenda 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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. de

Ġustifikazzjoni

Il-bażi tad-definizzjoni tal-proċess ta’ akkwist għandu jkun kuntratt u mhux proġett. Li 
jingħaddu biss il-valuri tas-servizzi, il-provvisti u x-xogħlijiet minħabba li huma parti mill-
istess proġett, ma jwassal għal ebda valur miżjud. Għalhekk, pereżempju s-servizzi tal-periti u 
l-konsultazzjoni legali relatati ma’ kuntratt tax-xogħol huma separati b’mod ċar mis-servizzi 
li huma marbuta max-xogħol attwali.
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Emenda 333
Cornelis de Jong

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

Emenda 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Il-bażi tad-definizzjoni ta’ akkwist għandu jkun kuntratt wieħed u mhux proġett wieħed. 
Proġett wieħed jista’ jkollu ħafna kuntratti li wħud minnhom jistgħu jaqgħu fl-ambitu tad-
Direttiva, u wħud minnhom jistgħu ma jagħmlux dan. Iż-żieda tal-valuri ta’ servizzi, provvisti 
u xogħlijiet biss għax huma parti mill-istess proġett ma għandha ebda valur addizzjonali.

Emenda 335
Peter Simon
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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. de

Emenda 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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.

Firxa sħiħa ta’ xogħlijiet, provvisti jew
servizzi li huma uniformi fil-karattru 
mill-funzjonijiet ekonomiċi u tekniċi 
tagħhom, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tal-proposta tal-Kummissjoni li timmira lejn il-prevenzjoni tal-evażjoni tar-regoli tal-
akkwist tal-UE permezz tal-qsim artifiċjali tal-kuntratti huwa wisq mifrux, pereżempju fil-każ 
ta’ kostruzzjoni u l-ippjanar arkitettoniku. Għalhekk, il-kliem propost huwa bbażat fuq il-
paragrafu 41 tad-deċiżjoni riċenti tal-ECJ C-574/10.

Emenda 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-awtoritajiet 
pubbliċi fil-livelli kollha biex jiddeċiedu 
jekk, kif u sa liema punt jixtiequ jwettqu l-
funzjonijiet pubbliċi huma stess skont il-
Protokoll Nru 26 tat-Trattat. L-
awtoritajiet pubbliċi jistgħu jwettqu 
kompiti tal-interess pubbliku permezz tar-
riżorsi tagħhom stess, mingħajr ma jkunu 
obbligati li jirrikorru għand operaturi 
ekonomiċi esterni. Huma jistgħu jagħmlu 
dan b’kooperazzjoni ma’ awtoritajiet 
pubbliċi oħrajn mingħajr ma’ din ir-
relazzjoni neċessarjament tieħu l-forma 
ta’ kuntratt tal-akkwist pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu l-ġdid jikkompleta l-qafas tal-ambitu ta’ applikazzjoni tad-direttiva. Id-dritt 
Komunitarju ma jeżiġix li l-awtoritajiet lokali  jagħmlu użu ta’ ċerta forma legali jew ċertu 
mod ta’ operazzjoni partikolari sabiex iwettqu l-missjonijiet tagħhom ta’ servizz pubbliku. 
B’mod partikolari, il-mod li bih l-awtoritajiet lokali huma miġbura flimkien m’għandux ikun 
suġġett li jaqa’ fl-ambitu tar-regoli tas-suq intern. Tali affermazzjoni f’test tad-dritt 
komunitarju hija utli ħafna sabiex jiġu evitati każijiet kontenzjużi fil-futur.

Emenda 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal kuntratti għall-provvista ta’ oġġetti 
jew is-servizzi ta’ provvista li huma 
suġġetti mil-liġi għal prezz fiss u li 
dwarhom proċedura ta’ akkwist pubbliku 
ipso facto ma jkollha l-ebda valur.
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Or. en

Emenda 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva 
hija suġġetta għall-Artikoli 36, 51, 52, 62 
u 346 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tiżgura li ma jkun hemm l-ebda sovrappożizzjoni bejn din id-Direttiva u r-
regoli li jirregolaw akkwist ta’ difiża.

Emenda 340
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forma tad-direttiva proposta hija tali li s-servizzi soċjali u servizzi oħrajn huma regolati 
biss mill-Artikoli 74-76. Dan għandu jiġi ddikjarat l-aktar kmieni possibbli fit-test tal-
proposta.



AM\908710MT.doc 157/222 PE492.857v01-00

MT

Emenda 341
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-servizzi rregolati mis-sistema 
ġenerali ta’ din id-direttiva huma dawk 
elenkati fl-Anness XVI A. L-Artikoli 74 sa 
76 ta’ din id-direttiva japplikaw għall-
kuntratti ta’ servizzi speċifiċi elenkati fl-
Anness XVI B.

Or. fr

Emenda 342
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Din id-Direttiva ma taffettwax il-liġi tax-
xogħol, jiġifieri kwalunkwe dispożizzjoni 
ġuridika jew kuntrattwali dwar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u l-impjegar, 
inklużi s-saħħa u s-sikurezza fuq il-post 
tax-xogħol u r-relazzjoni bejn min 
iħaddem u l-ħaddiema, li l-Istati Membri 
japplikaw skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
li hija konformi mal-liġi Komunitarja. Bl-
istess mod, id-Direttiva ma taffettwax il-
leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-Istati 
Membri.

Or. de

Emenda 343
Evelyne Gebhardt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1b
Din id-Direttiva ma taffettwax l-eżerċizzju 
tad-drittijiet fundamentali li huma 
rikonoxxuti fl-Istati Membri u bil-liġi 
Komunitarja. Lanqas ma taffettwa d-dritt 
li wieħed għandu jinnegozja, jikkonkludi 
u jinforza ftehimiet kollettivi u biex 
tittieħed azzjoni industrijali skont il-liġi u 
l-prattiki nazzjonali li jirrispettaw il-liġi 
Komunitarja.

Or. de

Emenda 344
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu  c
Din id-Direttiva ma taffettwax il-liġi tal-
Istati Membri li għandhom jiddefinixxu, 
f’konformità mal-liġi Komunitarja, liema
servizzi jikkunsidraw bħala ta’ interess 
ekonomiku ġenerali, kif dawn is-servizzi 
għandhom jiġu organizzati u ffinanzjati 
skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, u 
liema obbligi speċifiċi għandhom ikunu 
soġġetti għalihom.

Or. de

Emenda 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) ‘korpi regolati mil-liġi pubblika’ tfisser 
korpi li għandhom il-karatteristiċi kollha 
li ġejjin:

(6) ‘korpi regolati mil-liġi pubblika’ tfisser 
korpi:

Or. en

Emenda 346
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma stabbiliti għal jew għandhom l-
għan speċifiku li jaqdu l-bżonnijiet fl-
interess pubbliku, li ma għandux karattru 
industrijali jew kummerċjali; Għal dak l-
għan, korp li jopera fil-kundizzjonijiet 
normali tas-suq, għandu l-għan li 
jagħmel profitt, u jerfa’ t-telf li jirriżulta 
mill-eżerċitar tal-attività tiegħu, ma 
għandux l-għan li jaqdi l-bżonnijiet fl-
interess pubbliku, li ma għandux karattru 
industrijali jew kummerċjali;

(a) huma stabbiliti għal jew għandhom l-
għan speċifiku li jaqdu l-bżonnijiet fl-
interess pubbliku, li ma għandhomx
karattru industrijali jew kummerċjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija d-definizzjoni tad-direttiva attwali u hija stabbilita, ma hemmx bżonn li tinbidel. Din 
il-leġiżlazzjoni tiddefinixxi kif jiġu akkwistati oġġetti pubbliċi, xogħlijiet u servizzi m’hemmx 
bżonn li tinqabeż il-bażi legali u li jiġu definiti b’mod illeċitu u restrittiv ħafna s-servizzi ta’ 
interess pubbliku. Dan ma jirrispettax il-prinċipju bażi ta’ sussidjarjetà f’dan il-qasam.

Emenda 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma stabbiliti għal jew għandhom l-
għan speċifiku li jaqdu l-bżonnijiet fl-
interess pubbliku, li ma għandux karattru 
industrijali jew kummerċjali; Għal dak l-
għan, korp li jopera fil-kundizzjonijiet 
normali tas-suq, għandu l-għan li 
jagħmel profitt, u jerfa’ t-telf li jirriżulta 
mill-eżerċitar tal-attività tiegħu, ma 
għandux l-għan li jaqdi l-bżonnijiet fl-
interess pubbliku, li ma għandux karattru 
industrijali jew kummerċjali;

(a) stabbiliti għal, jew li għandhom l-għan 
speċifiku li, jaqdu l-bżonnijiet fl-interess 
pubbliku; dawn il-bżonnijiet ma għandux 
ikollhom karattru industrijali jew 
kummerċjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika u simplifikazzjoni tad-definizzjoni ta’ BGPL.

Emenda 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma stabbiliti għal jew għandhom l-
għan speċifiku li jaqdu l-bżonnijiet fl-
interess pubbliku, li ma għandux karattru 
industrijali jew kummerċjali; Għal dak l-
għan, korp li jopera fil-kundizzjonijiet 
normali tas-suq, għandu l-għan li jagħmel 
profitt, u jerfa’ t-telf li jirriżulta mill-
eżerċitar tal-attività tiegħu, ma għandux l-
għan li jaqdi l-bżonnijiet fl-interess 
pubbliku, li ma għandux karattru 
industrijali jew kummerċjali;

(a) huma stabbiliti għal jew għandhom l-
għan speċifiku li jaqdu l-bżonnijiet fl-
interess pubbliku, li ma għandux karattru 
industrijali jew kummerċjali; Għal dak l-
għan, korp li jopera fil-kundizzjonijiet 
normali tas-suq u jinvolvi ruħu 
f’attivitajiet ekonomiċi billi joffri prodotti 
u servizzi fis-suq ma għandux l-għan li 
jaqdi l-bżonnijiet fl-interess pubbliku, li ma 
għandux karattru industrijali jew 
kummerċjali;

Or. en



AM\908710MT.doc 161/222 PE492.857v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

It-test attwali tad-dispożizzjoni jwassal għal inċertezza legali peress li jirreferi għal kunċetti li 
huma msemmija vagament u jista’ jwassal għal interpretazzjonijiet diverġenti u litigazzjoni 
estensiva. L-emenda proposta tuża d-definizzjoni ta’ attivitajiet ekonomiċi pprovduta mill-
Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha dwar l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat tal-Unjoni Ewropea għal kumpens mogħti għall-provvista ta’ servizzi ta’ interess 
ekonomiku ġenerali, b’mod konformi mal-ġurisprudenza stabbilita tal-ECJ.

Emenda 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandhom personalità ġuridika; (b) li għandhom personalità ġuridika;

Or. en

Emenda 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) huma ffinanzjati, fil-biċċa l-kbira, 
mill-Istat, l-awtoritajiet reġjonali jew 
lokali, jew korpi oħra regolati mil-liġi 
pubblika; jew suġġetti għas-supervizzjoni 
maniġerjali minn dawk il-korpi; jew 
għandhom bord amministrattiv, 
maniġerjali jew superviżorju, li aktar minn 
nofs il-membri tiegħu jinħatru mill-
awtoritajiet Statali, reġjonali jew lokali, 
jew minn korpi oħra regolati mil-liġi 
pubblika.

(c) li jissodisfaw mill-inqas waħda mill-
kondizzjonijiet li ġejjin:

(i) Il-maġġoranza tal-finanzjament ġej 
mill-Istat, l-awtoritajiet reġjonali jew 
lokali, jew korpi oħra regolati mil-liġi 
pubblika;
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(ii) Il-maġġoranza tal-bord amministrattiv, 
maniġerjali jew superviżorju huwa maħtur 
mill-awtoritajiet statali, reġjonali jew 
lokali, jew korpi oħrajn regolati mil-liġi 
pubblika;
(iii) Id-deċiżjonijiet huma suġġetti għal 
kontroll ġestjonarju mill-awtoritajiet 
Statali, reġjonali jew lokali, jew korpi oħra 
regolati mil-liġi pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiċċara l-ambitu tal-kopertura tad-Direttiva f’termini ta’ liema tipi ta’ organizzazzjoni 
għandhom ikunu koperti.

Emenda 351
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) huma ffinanzjati, fil-biċċa l-kbira, mill-
Istat, l-awtoritajiet reġjonali jew lokali, jew 
korpi oħra regolati mil-liġi pubblika; jew 
suġġetti għas-supervizzjoni maniġerjali 
minn dawk il-korpi; jew suġġetti għas-
supervizzjoni maniġerjali minn dawk il-
korpi; jew għandhom bord amministrattiv, 
maniġerjali jew superviżorju, li aktar 
minn nofs il-membri tiegħu jinħatru mill-
awtoritajiet Statali, reġjonali jew lokali, 
jew minn korpi oħra regolati mil-liġi 
pubblika.

(c) huma ffinanzjati, fil-biċċa l-kbira, mill-
Istat, l-awtoritajiet reġjonali jew lokali, jew 
korpi oħra regolati mil-liġi pubblika;  jew 
suġġetti għas-supervizzjoni maniġerjali 
minn dawk il-korpi;

Or. en

Emenda 352
Ivo Belet
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-maġġoranza tal-bord 
amministrattiv, maniġerjali jew 
superviżorju tal-korp huwa maħtur mill-
awtoritajiet Statali, reġjonali jew lokali, 
jew korpi oħrajn regolati mil-liġi 
pubblika;

Or. en

Emenda 353
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jew xogħol, jew ir-realizzazzjoni, bi 
kwalunkwe mezz, ta’ xogħol li 
jikkorrispondi mal-kundizzjonijiet 
speċifikati mill-awtorità kontraenti. 
‘Xogħol’ tfisser ir-riżultat ta’ xogħlijiet ta’ 
bini jew inġinerija ċivili meqjusa bħala 
ħaġa waħda li hija suffiċjenti fiha 
nnifisha biex taqdi funzjoni ekonomika 
jew teknika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ 2004/18/KE hija approvata u ħadmet tajjeb.

Emenda 354
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-eżekuzzjoni, jew b’mod konġunt id-
disinn u l-eżekuzzjoni, ta’ xogħol;

imħassar

Or. en

Emenda 355
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-twettiq, bi kwalunkwe mezz, ta’ 
xogħol li jikkorrispondi għar-rekwiżiti 
speċifikati mill-awtorità kontraenti li 
teżerċita influwenza deċiżiva fuq it-tip jew 
id-disinn tax-xogħol;

imħassar

Or. en

Emenda 356
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-twettiq, bi kwalunkwe mezz, ta’ 
xogħol li jikkorrispondi għar-rekwiżiti 
speċifikati mill-awtorità kontraenti li 
teżerċita influwenza deċiżiva fuq it-tip jew 
id-disinn tax-xogħol;

(c) it-twettiq ta’ xogħol li jikkorrispondi 
għar-rekwiżiti speċifikati mill-awtorità 
kontraenti li teżerċita influwenza deċiżiva 
fuq it-tip jew id-disinn tax-xogħol;

Or. fr

Emenda 357
Evelyne Gebhardt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) “Konċessjonijiet tas-servizz” huma 
kuntratti, li jvarjaw biss mill-kuntratti 
għas-servizz pubbliċi minħabba l-fatt li l-
kunsiderazzjoni għall-provvista tas-
servizzi tikkonsisti jew b’mod esklussiv 
fid-dritt li jintuża s-servizz, jew f'dan id-
dritt flimkien mal-ħlas ta’ prezz.

Or. de

Emenda 358
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) “operatur ekonomiku”: tfisser kull 
persuna naturali fiżika jew ġuridika jew 
entità pubblika jew grupp ta’ persuni u/jew 
entitajiet bħal dawn li joffru l-eżekuzzjoni 
ta’ xogħlijiet u/jew xogħol, il-provvista ta’ 
prodotti jew il-forniment ta’ servizzi fis-
suq;

(12) “operatur ekonomiku”: tfisser kull 
persuna naturali fiżika jew ġuridika privata 
jew pubblika jew grupp ta’ persuni bħal 
dawn li joffru l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet 
u/jew xogħol, il-provvista ta’ prodotti jew 
il-forniment ta’ servizzi fis-suq;

Or. fr

Emenda 359
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) ‘dokumenti tal-akkwist’ tfisser id- (15) ‘dokumenti tal-akkwist’ tfisser kull 



PE492.857v01-00 166/222 AM\908710MT.doc

MT

dokumenti kollha maħluqa jew li ssir 
referenza għalihom mill-awtorità 
kontraenti sabiex tiddeskrivi jew 
tiddetermina elementi tal-akkwist jew tal-
proċedura, inkluż l-avviż dwar kuntratt, l-
avviż informattiv minn qabel fejn dan 
jintuża bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi, id-dokument deskrittiv, il-
kundizzjonijiet proposti ta’ kuntatt, il-
formati għall-preżentazzjoni ta’ dokumenti 
minn kandidati u offerenti, l-informazzjoni 
dwar obbligi applikabbli b’mod ġenerali u 
kull dokument addizzjonali.

dokument maħluq jew li ssir referenza 
għalih mill-awtorità kontraenti sabiex 
tiddeskrivi jew tiddetermina elementi tal-
akkwist jew tal-proċedura, inkluż l-avviż 
dwar kuntratt, l-avviż informattiv minn 
qabel fejn dan jintuża bħala mezz ta’ sejħa 
għall-kompetizzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi, id-dokument deskrittiv, il-
kundizzjonijiet proposti ta’ kuntatt, il-
formati għall-preżentazzjoni ta’ dokumenti 
minn kandidati u offerenti, l-informazzjoni 
dwar obbligi applikabbli b’mod ġenerali u 
kull dokument addizzjonali.

Or. en

Emenda 360
Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) ‘korp ċentrali għall-akkwisti’ tfisser 
awtorità kontraenti li tipprovdi attivitajiet 
ta’ xiri ċentralizzati u, possibbilment, 
attivitajiet ta’ xiri anċillari;

(18) ‘korp ċentrali għall-akkwisti’ tfisser 
awtorità kontraenti  fis-sens tal-punt 1 ta’ 
dan l-Artikolu jew entità kontraenti fis-
sens tal-Artikolu 4 tad-Direttiva .../.../ UE 
[id-Direttiva li tissostitwixxi d-Direttiva 
2004/17/KE], li tipprovdi attivitajiet ta’ xiri 
ċentralizzati u, possibbilment, attivitajiet 
ta’ xiri anċillari;

Or. en

Emenda 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) ‘sistema ta’ vawċer għas-servizz’ 
hija sistema fejn l-awtorità kontraenti 
tagħti vawċer għas-servizz lil klijent li 
mbagħad jista’ jikseb servizz minn 
fornitur tas-servizzi li jkun inkluż mill-
awtorità kontraenti għas-sistema ta’ 
vawċer għas-servizz. L-awtorità 
kontraenti tħallas is-somma li 
tikkorrispondi għall-valur tal-vawċer 
għas-servizz lill-fornitur tas-servizzi;

Or. en

Emenda 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) ‘mezz elettroniku’ tfisser mezz li juża 
tagħmir elettroniku għall-ipproċessar 
(inkluż il-kompressjoni diġitali) u l-ħażna 
tad-dejta, li tiġi trasmessa, imwassla u 
riċevuta bil-wajers, bir-radju, b’mezzi 
ottiċi jew b’mezzi elettromanjetiċi oħra;

(21) ‘mezz elettroniku’ tfisser mezz li juża 
tagħmir elettroniku għall-ipproċessar 
(inkluż il-kompressjoni diġitali) u l-ħażna 
tad-dejta, li tiġi trażmessa, imwassla u 
riċevuta bil-wajers, bir-radju, b’mezzi 
ottiċi jew b’mezzi elettromanjetiċi oħra;
fil-każ ta’ kuntratt ta’ xogħlijiet ‘mezzi 
elettroniċi’ għandha tirreferi wkoll għall-
użu ta’ rappreżentazzjonijiet 
tridimensjonali interoperabbli li jkopru d-
disinn, l-eżekuzzjoni u l-operazzjoni tal-
bini jew infrastruttura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija għodda essenzjali li tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti jtejbu l-proċess ta’ teħid 
tad-deċiżjonijiet, prinċipalment għall-attivitajiet deskritti fl-Anness II. Din il-miżura għandha 
tinġieb flimkien mal-miri ta’ implimentazzjoni tal-akkwist elettroniku, u se tiffranka l-flus lill-
persuni taxxabbli billi tiżgura lijiġu evalwati disinji alternattivi b’faċilità komparattiv, u 
b’mod partikolari, li l-enerġija u ffrankar ieħor tul iċ-ċiklu tal-ħajja jingħataw spejjeż u jiġu 
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mqabbla kif suppost.

Emenda 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

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 r-riċerka, l-iżvilupp, il-
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.

Or. en

Emenda 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 valorazzjoni 
monetarja, fejn possibbli, tal-ispejjeż 
kollha assoċjati mal-akkwist pubbliku, 
inklużi l-ispejjeż tal-manutenzjoni u l-
effiċjenza tar-riżorsi (inkluża l-enerġija), 
l-ispejjeż ta’ riċiklaġġ ta’ tmiem tal-ħajja, 
u l-ispejjeż tal-impatt soċjali fejn dawn 
jirrigwardaw it-twettiq tal-kuntratt. 
Disinn, ippjanar u użu effiċjenti tal-
ippjanar u l-użu ta’ mezzi elettroniċi 
jistgħu jiġu inklużi wkoll f’valorizzazzjoni 
monetarja taċ-ċiklu tal-ħajja. Għall-
finijiet tal-akkwist pubbliku, iċ-ċiklu tal-
ħajja jibda minn punt tax-xiri matul il-



AM\908710MT.doc 169/222 PE492.857v01-00

MT

ħajja tax-xogħlijiet, provvisti jew servizzi 
u jifforma parti integrali u mhux 
dissoċjabbli tal-kalkolu ta’ dak li 
jikkostitwixxi l-Iktar Offerta 
Ekonomikament Vantaġġuża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-awtoritajiet kontraenti għandhom, fl-interess tal-persuna taxxabbli, ikunu 
responsabbli biex jiżguraw li l-valur għall-flus ikun garantit fir-rigward ta’ xi tkun is-
soluzzjoni magħżula permezz ta’ akkwist pubbliku, u li din ma tispiċċax tiswa aktar għas-
soċjetà jew għall-ambjent globali fit-tul, din ir-responsabbiltà tista’ raġonevolment tibda 
mill-punt tax-xiri biss. L-awtoritajiet kontraenti ma jistgħux jinżammu responsabbli għall-
għażliet ambjentali jew soċjali detrimentali ta’ impriżi privati.

Emenda 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 r-riċerka, l-iżvilupp, it-
trasport, l-użu u l-manutenzjoni matul l-
eżistenza ta’ prodott jew xogħlijiet jew il-
forniment ta’ servizz, sakemm id-data 
rigward dawn tkun tista’ titkejjel u tkun 
tista’ tiġi miġbura b’mod sinifikanti.

Or. en

Emenda 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22
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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, 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.

Or. en

Emenda 367
Jürgen Creutzmann

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 ta’ prodott jew xogħlijiet jew il-
forniment ta’ servizz, minn xiri sal-użu, il-
manutenzjoni, ir-rimi, l-approvazzjoni u l-
finalizzazzjoni.

Or. en

(Ara l-Artikolu 67)

Emenda 368
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) ‘Karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja’ 
relatati ma’ kwalunkwe parti miċ-ċiklu 
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tal-ħajja ta’ prodott jew xogħlijiet jew il-
forniment ta’ servizz, inklużi l-proċessi ta’ 
produzzjoni soċjalment sostenibbli u 
sensittivi għall-benessri tal-annimali, kif 
definit fil-punt (22) ta’ dan l-artikolu, 
inklużi l-aspetti kollha relatati mal-
protezzjoni ambjentali, il-kundizzjonijiet 
tax-xogħol, id-drittijiet tax-xogħol, l-
ugwaljanza, l-inklużjoni soċjali, id-
drittijiet tal-bniedem, l-impatti fuq il-
komunitajiet li jmissu magħhom, u l-
kummerċ etiku. Il-karatteristiċi taċ-ċiklu 
tal-ħajja huma inkorporati fi prodott 
bħala riżultat ta’ għażliet magħmula fil-
produzzjoni jew fażijiet oħrajn mhux ta’ 
użu taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott, anke 
jekk tali karatteristiċi mhumiex apparenti 
fil-karatteristiċi fiżiċi jew kwalitajiet 
funzjonali tal-prodott jew servizz li 
jirriżulta.

Or. en

Emenda 369
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) ‘Karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja’ 
tirrigwarda għażliet relatati ma’ 
kwalunkwe parti miċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 
prodott jew xogħlijiet jew il-forniment ta’ 
servizz, kif definit fil-punt (22) ta’ dan l-
artikolu, inklużi l-aspetti kollha tal-
għażliet li għandhom x’jaqsmu mal-
protezzjoni ambjentali, il-kundizzjonijiet 
tax-xogħol, id-drittijiet tax-xogħol, l-
ugwaljanza, l-inklużjoni soċjali, id-
drittijiet tal-bniedem u l-kummerċ etiku. 
Il-karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja huma 
inkorporati fi prodott bħala riżultat ta’ 
għażliet magħmula fil-produzzjoni jew 
fażijiet oħra mhux ta’ użu taċ-ċiklu tal-
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ħajja tal-prodott, anki jekk tali 
karatteristiċi mhumiex evidenti fil-
karatteristiċi fiżiċi jew kwalitajiet 
funzjonali tal-prodott jew servizz li 
jirriżulta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on  the case C-368/10  European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Emenda 370
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) ‘prodotti standardizzati’ tfisser 
prodotti li ma jvarjawx b’mod sinifikanti 
fil-kompożizzjoni jew il-karatteristiċi.

Or. en

Emenda 371
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) ‘Konċessjoni ta’ servizzi’ huwa 
kuntratt tal-istess tip bħal kuntratt ta’ 
servizz pubbliku minbarra l-fatt li l-
konsiderazzjoni għall-forniment ta’ 
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servizzi tikkonsisti jew biss fid-dritt li jiġi 
sfruttat is-servizz jew f’dan id-dritt 
flimkien mal-ħlas.

Or. en

Emenda 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) ‘Mutwu tas-servizz pubbliku’ hija 
organizzazzjoni li għandha l-karatteristiċi 
li ġejjin:
a) Huwa prinċipalment magħmul minn 
individwi li ħallew il-pożizzjoni tagħhom 
ta’ impjieg fis-settur pubbliku sabiex 
jagħtu servizzi pubbliċi permezz ta’ dik l-
organizzazzjoni;
b) Il-biċċa l-kbira tas-servizzi pprovduti 
mill-organizzazzjoni huma pprovduti 
għas-settur pubbliku, u;
c) Is-sjieda jew ingaġġ tal-impjegati 
għandu impatt sinifikanti fuq il-
governanza tal-organizzazzjoni.
Mutwu ta’ servizz pubbliku jista’ jieħu 
diversi forom f’termini ta’ mudell tan-
negozju u s-sħubija.

Or. en

Emenda 373
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) L-“Istrateġija tal-Akkwisti” tfisser l-
istrateġija tal-akkwist pubbliku. Din 
tistipula l-prinċipji tal-Unjoni għall-
akkwist fis-settur pubbliku u l-prinċipji ta’ 
gwida u l-attivitajiet għall-
implimentazzjoni tal-viżjoni fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali.

Or. en

Emenda 374
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) ‘Aċċessibilità’ tfisser faċilità għal 
approċċ, dħul, ħruġ, operazzjoni, 
parteċipazzjoni u użu sikur, 
indipendentement, u b’dinjità tajba, għal 
servizz, sit, teknoloġija (inklużi t-
teknoloġiji u s-sistemi tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni) jew ambjent mibni, 
minn persuna b’diżabilità jew mobilità 
mnaqqsa taħt iċ-ċirkostanzi kollha 
(inklużi każijiet ta’ emerġenza). Dan ma 
jeskludix l-użu ta’ apparat ta’ assistenza 
jew komunikazzjoni awmentattiva u 
alternattiva għall-kisba ta’ aċċessibilità 
għal gruppi partikolari ta’ persuni 
b’diżabbiltà meta dan ikun meħtieġ.

Or. en

Emenda 375
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) “prodott, xogħol, provvista jew 
servizz mhux kopert” ifisser prodott, 
xogħol, provvista jew servizz li joriġinaw 
minn pajjiż li ma jkollu l-ebda ftehim 
internazzjonali mal-Unjoni Ewropea fil-
qasam tal-akkwist pubbliku, inkluż 
impenn fir-rigward ta’ aċċess għas-suq 
jew għal prodott, xogħol, provvista jew 
servizz li jkunu joriġinaw minn pajjiż li 
jkollu ftehim internazzjonali bħal dan 
mal-Unjoni, iżda li dan il-ftehim ma 
jkunx japplika għalih;

Or. fr

Emenda 376
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) ‘provvisti jew servizzi mhux koperti’ 
tfisser prodott jew servizz li joriġina 
f’pajjiż li miegħu l-Unjoni ma tkunx 
ikkonkludiet ftehim internazzjonali fil-
qasam tal-akkwist pubbliku inkluż 
impenji tal-aċċess għas-suq jew prodott 
jew servizz li joriġina minn pajjiż li 
miegħu l-Unjoni kkonkludiet tali ftehim, 
iżda li l-ftehim rilevanti ma japplikax 
għalihom.

Or. en

Emenda 377
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 punt 23b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) ‘Aċċessibilità’ tfisser faċilità għal 
approċċ, dħul, ħruġ, operazzjoni, 
parteċipazzjoni u użu sikur, 
indipendentement, u b’dinjità tajba, għal 
servizz, sit, teknoloġija (inklużi t-
teknoloġiji u s-sistemi tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni) jew ambjent mibni, 
minn persuna b’diżabilità jew mobilità 
mnaqqsa taħt iċ-ċirkostanzi kollha 
(inklużi każijiet ta’ emerġenza). Dan ma 
jeskludix l-użu ta’ apparat ta’ assistenza 
jew komunikazzjoni awmentattiva u 
alternattiva għall-kisba ta’ aċċessibilita
għal gruppi partikolari ta’ persuni 
b’diżabbiltà meta dan ikun meħtieġ.

Or. en

Emenda 378
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ kuntratti li għandhom bħala 
għan tagħhom l-akkwist kopert minn din 
id-Direttiva kif ukoll l-akkwist jew 
elementi oħra li mhumiex koperti minnha 
jew mid-Direttivi [li tissostitwixxi 
2004/17/KE] jew 2009/81/KE, il-parti tal-
kuntratt li tikkostitwixxi l-akkwisti koperti 
minn din id-Direttiva għandha tingħata 
skont id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva.

Fil-każ ta’ kuntratti li għandhom bħala 
għan tagħhom l-akkwist kopert minn din 
id-Direttiva kif ukoll l-akkwist jew 
elementi oħra li mhumiex koperti minnha 
jew mid-Direttivi [li tissostitwixxi 
2004/17/KE] jew 2009/81/KE, l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għandha 
tkun determinata abbażi tas-suġġett 
ewlieni tal-kuntratt.

Or. es

Emenda 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ kuntratti li għandhom bħala 
għan tagħhom l-akkwist kopert minn din 
id-Direttiva kif ukoll l-akkwist jew 
elementi oħra li mhumiex koperti minnha 
jew mid-Direttivi [li tissostitwixxi 
2004/17/KE] jew 2009/81/KE, il-parti tal-
kuntratt li tikkostitwixxi l-akkwisti koperti 
minn din id-Direttiva għandha tingħata 
skont id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva.

Suġġett għall-paragrafi 3 u 4:

(a) Fil-każ ta’ kuntratti li għandhom bħala 
għan tagħhom l-akkwist kopert minn din 
id-Direttiva kif ukoll l-akkwist jew 
elementi oħra koperti mid-Direttiva [li 
tissostitwixxi 2004/17/KE] jew li b’mod 
ieħor mhumiex koperti minn din id-
Direttiva, il-parti tal-kuntratt li 
tikkostitwixxi l-akkwisti koperti minn din 
id-Direttiva għandha tingħata skont id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva;

Fil-każ ta’ kuntratti mħallta li jkun fihom 
elementi ta’ kuntratti pubbliċi u 
konċessjonijiet, il-parti tal-kuntratt li 
tikkostitwixxi kuntratt ta’ appalt kopert 
minn din id-Direttiva għandha tingħata 
skont id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva. 

(b) Fil-każ ta’ kuntratti mħallta li jkun 
fihom elementi ta’ kuntratti pubbliċi u 
konċessjonijiet, il-parti tal-kuntratt li 
tikkostitwixxi kuntratt ta’ appalt kopert 
minn din id-Direttiva għandha tingħata 
skont id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva;

Meta l-partijiet differenti inkwistjoni huma 
oġġettivament mhux separabbli, l-
applikazzjoni tad-Direttiva għandha tkun 
determinata abbażi tas-suġġett ewlieni ta’
dak il-kuntratt.

(c) Meta l-partijiet differenti inkwistjoni 
huma oġġettivament mhux separabbli, l-
applikazzjoni tad-Direttiva għandha tkun 
determinata abbażi tas-suġġett ewlieni ta’ 
dak il-kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tiżgura ma jkun hemm l-ebda sovrapożizzjoni bejn din id-Direttiva u r-regoli 
applikabbli dwar l-akkwist tad-difiża.
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Emenda 380
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ kuntratti mħallta li jkun fihom 
elementi ta’ kuntratti pubbliċi u 
konċessjonijiet, il-parti tal-kuntratt li 
tikkostitwixxi kuntratt ta’ appalt kopert 
minn din id-Direttiva għandha tingħata 
skont id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva.

Fil-każ ta’ kuntratti mħallta li jkun fihom 
elementi ta’ kuntratti pubbliċi u 
konċessjonijiet, l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva għandha tkun determinata abbażi 
tas-suġġett ewlieni tal-kuntratt.

Or. es

Emenda 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ ta’ kuntratti li għandhom 
bħala għan l-akkwist kopert minn din id-
Direttiva kif ukoll l-akkwist jew elementi 
oħra koperti bid-Direttiva 2009/81/KE, il-
kuntratt għandu jingħata bi qbil mad-
Direttiva 2009/81/KE sakemm l-għoti ta’ 
kuntratt uniku jkun ġustifikat għal 
raġunijiet oġġettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tiżgura ma jkun hemm ebda sovrapożizzjoni bejn din id-Direttiva u r-regoli 
applikabbli dwar l-akkwist tad-difiża.

Emenda 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fil-każ ta’ kuntratti li għandhom 
bħala għan l-akkwist kopert b’din id-
Direttiva u d-Direttiva 2009/81/KE kif 
ukoll l-akkwist jew elementi oħra li ma 
jkunux suġġetti għal kwalunkwe 
Direttiva, il-kuntratt ma għandux ikun 
suġġett għal din id-Direttiva sakemm l-
għoti ta’ kuntratt uniku jkun ġustifikat 
għal raġunijiet oġġettivi. Id-deċiżjoni li 
jingħata kuntratt uniku ma tistax,
madankollu, tittieħed għall-finijiet tal-
esklużjoni ta’ kuntratti mill-applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tiżgura li ma jkunx hemm l-ebda sovrapożizzjoni bejn din id-Direttiva u r-
regoli applikabbli dwar l-akkwist tad-difiża.

Emenda 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 5 000 000 għall-kuntratti ta’ 
xogħlijiet pubbliċi;

(a) EUR 8 000 000 għall-kuntratti ta’ 
xogħlijiet pubbliċi;

Or. en

Emenda 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 5 000 000 għall-kuntratti ta’ 
xogħlijiet pubbliċi;

(a) EUR 7 500 000 għall-kuntratti ta’ 
xogħlijiet pubbliċi;

Or. en

Emenda 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 130 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn; fejn 
jingħataw kuntratti ta’ provvista pubblika 
minn awtoritajiet kontraenti li joperaw fil-
qasam tad-difiża, dak il-limitu stabbilit 
għandu japplika biss għall-kuntratti li 
jikkonċernaw prodotti li huma koperti mill-
Anness III;

(b) EUR 300 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn; fejn 
jingħataw kuntratti ta’ provvista pubblika 
minn awtoritajiet kontraenti li joperaw fil-
qasam tad-difiża, dak il-limitu stabbilit 
għandu japplika biss għall-kuntratti li 
jikkonċernaw prodotti li huma koperti mill-
Anness III;

Or. en

Emenda 386
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 130 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 

(b) EUR 260 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
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minn awtoritajiet bħal dawn; fejn 
jingħataw kuntratti ta’ provvista pubblika 
minn awtoritajiet kontraenti li joperaw fil-
qasam tad-difiża, dak il-limitu stabbilit 
għandu japplika biss għall-kuntratti li 
jikkonċernaw prodotti li huma koperti mill-
Anness III;

minn awtoritajiet bħal dawn; fejn 
jingħataw kuntratti ta’ provvista pubblika 
minn awtoritajiet kontraenti li joperaw fil-
qasam tad-difiża, dak il-limitu stabbilit 
għandu japplika biss għall-kuntratti li 
jikkonċernaw prodotti li huma koperti mill-
Anness III;

Or. nl

Emenda 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 130 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn; fejn 
jingħataw kuntratti ta’ provvista pubblika 
minn awtoritajiet kontraenti li joperaw fil-
qasam tad-difiża, dak il-limitu stabbilit 
għandu japplika biss għall-kuntratti li 
jikkonċernaw prodotti li huma koperti mill-
Anness III;

(b) EUR 195 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn; fejn 
jingħataw kuntratti ta’ provvista pubblika 
minn awtoritajiet kontraenti li joperaw fil-
qasam tad-difiża, dak il-limitu stabbilit 
għandu japplika biss għall-kuntratti li 
jikkonċernaw prodotti li huma koperti mill-
Anness III;

Or. en

Emenda 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 200 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 

(c) EUR 400 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
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mill-awtoritajiet kontraenti sub-ċentrali u 
l-kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn.

mill-awtoritajiet kontraenti subċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-valur tal-limitu baxx imur kontra l-għan li ssir l-aħjar relazzjoni possibbli bejn il-prezz u s-
servizz. Fl-għoti ta’ kuntratt għat-tindif tal-bini, hija pereżempju prattika komuni li t-tindif ta' 
bini amministrattiv kbir jitħabbar flimkien ma' iktar binjiet żgħar, sabiex tinkiseb relazzjoni 
tajba bejn il-prezz u s-servizz. Jekk l-awtorità kontraenti tixtieq tilħaq riżultat ekonomiku 
tajjeb, il-valur tal-kuntratt għandu normalment ikun fuq il-valur tal-limitu.

Emenda 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 200 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet kontraenti sub-ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn.

(c) EUR 400 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet kontraenti sub-ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn.

Or. en

Emenda 390
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 200 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet kontraenti sub-ċentrali u 
l-kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn.

(c) EUR 400 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet kontraenti subċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn.
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Or. nl

Emenda 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 200 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet kontraenti sub-ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn.

(c) EUR 300 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet kontraenti sub-ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn.

Or. en

Emenda 392
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

ca) Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 4(1)(c), l-Istati Membri jistgħu 
jagħżlu li ma jesponux ruħhom għall-
kompetizzjoni fil-livell tal-UE, meta l-
valur tal-akkwist ikun bejn EUR 200 000 
u EUR 1 000 000.    

Or. da

Emenda 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

marbuta mal-introduzzjoni mill-ġdid tad-distinzjoni bejn servizzi A u B

Emenda 394
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.  

imħassar

Or. da

Emenda 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

(d) EUR 1 000 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament tal-valur tal-limitu għas-servizzi soċjali u servizzi speċjali oħra għall-valur fid-
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Direttiva tal-Utilitajiet, li huwa ta’ EUR 1 000 000. Il-valur għandu jkun identiku, minħabba 
li jittratta l-istess servizzi f’kull każ. Għalhekk, dan jidher ukoll xieraq minħabba li s-servizzi 
soċjali huma ġeneralment limitati ħafna lokalment u għandhom ftit rilevanza għas-suq intern.

Emenda 396
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

(d) EUR 1 000 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

Or. en

Emenda 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

(d) EUR 1 000 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

Or. en

Emenda 398
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 

(d) EUR 1 00 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
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oħra elenkati fl-Anness XVI. oħra elenkati fl-Anness XVI.

Or. nl

Emenda 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

(d) EUR 1 000 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

Or. en

Emenda 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

(d) EUR 1 000 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu għas-servizzi soċjali u servizzi speċifiċi oħrajn għandu jkun allinjat mal-limiti tad-
direttiva dwar l-utilitajiet (Artikolu 12c tal-proposta tal-Kummissjoni), li huwa EUR 1 000 
000. Dan jidher saħansitra aktar xieraq peress li s-servizzi soċjali huma ġeneralment 
ipprovduti lokalment ħafna u jkollhom rilevanza inqas sinifikanti għas-suq intern.

Emenda 401
Robert Rochefort
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) EUR 500,000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati f’Anness XVI.

(d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI B.

Or. fr

Emenda 402
Kerstin Westphal

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

(d) EUR 1 000 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-valur tal-limitu għandu jkun konformi mad-Direttiva dwar l-Akkwist u d-Direttiva tal-
Utilitajiet (Artikolu 12c tal-Proposta tal-Kummissjoni) li huwa ta’ EUR 1 000 000, minħabba 
li jittratta l-istess servizzi f’kull każ u hija mixtieqa applikazzjoni konsistenti tal-liġi. 
Għalhekk, dan jidher ukoll xieraq minħabba li s-servizzi soċjali huma ġeneralment limitati 
ħafna lokalment u għandhom ftit rilevanza għas-suq intern.

Emenda 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 

(d) EUR 750 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
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oħra elenkati fl-Anness XVI. oħra elenkati fl-Anness XVI.

Or. en

Emenda 404
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) EUR 500 000 għal kuntratti ta’ 
provvista u servizzi pubbliċi mogħtija 
minn organizzazzjonijiet mhux għall-
profitt tas-soċjetà ċivili, u konkorsi tad-
disinn organizzati minn 
organizzazzjonijiet bħal dawn, anke jekk 
jitqiesu bħala ‘korpi regolati mil-liġi 
pubblika’.

Or. en

Emenda 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal xogħlijiet, oġġetti u servizzi li jaqgħu 
taħt dawn il-limiti, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw proċeduri 
nazzjonali għall-kompetizzjonijiet miftuħa
li jiżguraw konformità mal-prinċipji tat-
Trattat jew aċċess ugwali, 
nondiskriminazzjoni u trasparenza

Or. en
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Emenda 406
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti ta’ lottijiet individwali mingħajr 
ma japplikaw il-proċeduri previsti skont 
din id-Direttiva, sakemm il-valur stmat 
tal-lott ikkonċernat, mingħajr il-VAT, 
ikun inqas minn EUR 80 000 għal 
provvisti jew servizzi jew EUR 1 miljun 
għal xogħlijiet. Madankollu, il-valur 
aggregat tal-lottijiet, mogħtija b’dan il-
mod, mingħajr ma tiġi applikata din id-
Direttiva, ma għandux ikun aktar minn 
20% tal-valur aggregat tal-lottijiet kollha 
li fihom jinqasam ix-xogħol propost, l-
akkwist propost ta’ provvisti simili jew ix-
xiri propost ta’ servizzi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’mod simili għall-Emenda dwar l-Artikolu 44 għandu jiġi spjegat li dawk id-dispożizzjonijiet 
se joħolqu piż amministrattiv mhux meħtieġ mingħajr valur miżjud pereżempju għall-SMEs.

Emenda 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti ta’ lottijiet individwali mingħajr 
ma japplikaw il-proċeduri previsti skont 
din id-Direttiva, sakemm il-valur stmat tal-
lott ikkonċernat, mingħajr il-VAT, ikun 
inqas minn EUR 80 000 għal provvisti jew 
servizzi jew EUR 1 miljun għal xogħlijiet. 

9. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti ta’ lottijiet individwali mingħajr 
ma japplikaw il-proċeduri previsti skont 
din id-Direttiva, sakemm il-valur stmat tal-
lott ikkonċernat, mingħajr il-VAT, ikun 
inqas minn EUR 160 000 għal provvisti 
jew servizzi jew EUR 2 miljuni għal 
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Madankollu, il-valur aggregat tal-lottijiet, 
mogħtija b’dan il-mod, mingħajr ma tiġi 
applikata din id-Direttiva, ma għandux 
ikun aktar minn 20% tal-valur aggregat tal-
lottijiet kollha li fihom jinqasam ix-xogħol 
propost, l-akkwist propost ta’ provvisti 
simili jew ix-xiri propost ta’ servizzi.

xogħlijiet. Madankollu, il-valur aggregat 
tal-lottijiet, mogħtija b’dan il-mod, 
mingħajr ma tiġi applikata din id-Direttiva, 
ma għandux ikun aktar minn 20% tal-valur 
aggregat tal-lottijiet kollha li fihom 
jinqasam ix-xogħol propost, l-akkwist 
propost ta’ provvisti simili jew ix-xiri 
propost ta’ servizzi.

Or. en

Emenda 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti ta’ lottijiet individwali mingħajr 
ma japplikaw il-proċeduri previsti skont 
din id-Direttiva, sakemm il-valur stmat tal-
lott ikkonċernat, mingħajr il-VAT, ikun 
inqas minn EUR 80 000 għal provvisti jew 
servizzi jew EUR 1 miljun għal xogħlijiet. 
Madankollu, il-valur aggregat tal-lottijiet, 
mogħtija b’dan il-mod, mingħajr ma tiġi 
applikata din id-Direttiva, ma għandux 
ikun aktar minn 20% tal-valur aggregat tal-
lottijiet kollha li fihom jinqasam ix-xogħol 
propost, l-akkwist propost ta’ provvisti 
simili jew ix-xiri propost ta’ servizzi.

9. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti ta’ lottijiet individwali mingħajr 
ma japplikaw il-proċeduri previsti skont 
din id-Direttiva, sakemm il-valur stmat tal-
lott ikkonċernat, mingħajr il-VAT, ikun 
inqas minn EUR 120 000 għal provvisti 
jew servizzi jew EUR 1 500 000 għal 
xogħlijiet. Madankollu, il-valur aggregat 
tal-lottijiet, mogħtija b’dan il-mod, 
mingħajr ma tiġi applikata din id-Direttiva, 
ma għandux ikun aktar minn 30% tal-valur 
aggregat tal-lottijiet kollha li fihom 
jinqasam ix-xogħol propost, l-akkwist
propost ta’ provvisti simili jew ix-xiri 
propost ta’ servizzi.

Or. en

Emenda 409
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sentejn mit-30 ta’ Ġunju 2014, il-
Kummissjoni għandha tivverifika li l-limiti 
stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 4 jikkorrispondu għall-limiti
stabbiliti fil-Ftehim dwar l-Akkwisti 
Pubbliċi u għandha, fejn ikun neċessarju, 
tirrevedihom.

Kull sentejn mit-30 ta’ Ġunju 2014, il-
Kummissjoni għandha tivverifika li l-limiti 
stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 4 jikkorrispondu għal-limiti
stabbiliti fil-Ftehim dwar l-Akkwisti 
Pubbliċi u għandha, fejn ikun neċessarju, 
tirrevedihom. Il-Kummissjoni għandha 
żżid il-limiti, fejn possibbli, u, jekk jiġu 
stabbiliti fil-Ftehim dwar l-Akkwisti tal-
Gvern, tagħti prijorità biex iżżidhom 
matul iċ-ċiklu ta’ negozjati li jmiss.

Or. nl

Emenda 410
Toine Manders

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, fejn possibbli, il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
applikazzjoni korretta tal-prinċipju tar-
reċiproċità fir-rigward ta’ aċċess minn 
pajjiżi terzi għal kuntratti pubbliċi.

Or. nl

Emenda 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 6a
Arranġamenti għal kuntratti ta’ servizz 
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pubbliku
Il-kuntratti li għandhom bħala għan is-
servizzi elenkati fl-Anness XVI A 
għandhom jingħataw skont l-Artikoli 39-
69.
Il-kuntratti li għandhom bħala għan is-
servizzi elenkati fl-Anness XVI B 
għandhom ikunu suġġetti biss għall-
Artikolu 40 u l-Artikolu 48(1).
Il-kuntratti li għandhom bħala għan 
tagħhom servizzi elenkati kemm fl-Anness 
XVI A u fl-Anness XVI B għandhom 
jingħataw skont l-Artikoli 39 sa 88 meta l-
valur tas-servizzi elenkati fl-Anness XVI 
A huwa akbar mill-valur tas-servizzi 
elenkati fl-Anness XVI B. F’każijiet oħra, 
il-kuntratti għandhom jingħataw skont l-
Artikolu 40 u l-Artikolu 48(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

introduzzjoni mill-ġdid tad-distinzjoni bejn servizzi A u B

Emenda 412
Tiziano Motti

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a u 1b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal kuntratti pubbliċi għall-iskop ewlieni 
li tippermetti lill-awtoritajiet kontrattwanti 
li jipprovdu servizzi postali u servizzi oħra 
li mhumiex servizzi postali.
Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu:
“servizzi postali”: tfisser servizzi li 
jikkonsistu fl-ikklerjar, l-issortjar, ir-rotta 
u l-kunsinna ta’ oġġetti postali. Dan 
għandu jinkludi kemm is-servizzi li 
jaqgħu fi ħdan, kif ukoll is-servizzi li 
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jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni 
tas-servizz universali stabbilit 
f’konformità mad-Direttiva 97/67/KE;; 
“servizzi oħra għajr servizzi postali”: 
tfisser servizzi pprovduti fl-oqsma li 
ġejjin:
(i) servizzi ta’ ġestjoni tas-servizzi tal-
posta (servizzi li jseħħu qabel u wara d-
dispaċċ, inklużi “servizzi tal-ġestjoni tal-
kamra tal-ittri”);
(ii) servizzi b’valur miżjud marbuta ma’ u 
pprovvduti bis-sħiħ permezz ta’ mezzi 
elettroniċi (inklużi t-trażmissjoni sikura 
ta’ dokumenti kodifikati permezz ta’ mezzi 
elettroniċi, servizzi ta’ ġestjoni tal-indirizzi 
u t-trażmissjoni ta’ posta elettronika 
reġistrata);
(iii) servizzi li jikkonċernaw oġġetti postali 
mhux inklużi fil-punt (a), bħall-posta 
diretta mingħajr indirizz;
(iv) servizzi finanzjarji, kif definiti fis-
CPV taħt in-numri ta’ referenza minn 
66100000-1 sa 66720000-3 u fl-Artikolu 
19(c) u inklużi b’mod partikolari ordnijiet 
ta’ flus postali u trasferimenti giro 
postali;
(v) servizzi filateliċi;
(vi) servizzi tal-loġistika (servizzi li 
jikkombinaw kunsinna fiżika u/jew il-
ħażna ma’ funzjonijiet mhux postali 
oħra).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tas-sitwazzjoni ta’ kompetizzjoni effettiva fis-suq is-settur tas-servizzi postali wara l-
implimentazzjoni tar-regoli tal-UE mmirati lejn il-liberalizzazzjoni ta’ dak is-settur, il-
kuntratti pubbliċi f’dak il-qasam għandhom ikunu esklużi mill-ambitu ta’ din id-Direttiva sa 
fejn ikunu maħsuba primarjament biex jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti jeżerċitaw ċerti 
attivitajiet fis-settur postali
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Emenda 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 7a
Esklużjoni għal oġġetti li jaqgħu taħt 

reġim ta’ prezz fiss
Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal kuntratti għall-provvista ta’ oġġetti 
jew il-provvista ta’ servizzi li huma 
suġġetti mil-liġi għal prezz fiss.

Or. en

Emenda 414
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Din id-Direttiva ma tapplikax għall-
konċessjonijiet tas-servizz skont l-Artikolu 
2, paragrafi 1, 11a (ġdid).

Or. de

Emenda 415
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
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Din id-Direttiva ma tapplikax għall-
kuntratti ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
minn awtorità kontraenti lil awtorità 
kontraenti oħra jew lil assoċjazzjoni ta’ 
awtoritajiet kontraenti, abbażi ta’ dritt 
esklussiv li huma jgawdu skont liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva ppubblikati li jkunu 
kompatibbli mat-Trattat.

Or. de

Emenda 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Esklużjonijiet speċifiċi fil-qasam tas-

servizzi postali
Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal kuntratti pubbliċi għall-iskop ewlieni 
li tippermetti lill-awtoritajiet kontrattwanti 
jipprovdu servizzi postali u servizzi oħra 
għajr servizzi postali.
Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu:
“servizzi postali”: tfisser servizzi li 
jikkonsistu fl-ikklerjar, l-issortjar, ir-rotta 
u l-kunsinna ta’ oġġetti postali. Dan 
għandu jinkludi kemm is-servizzi li 
jaqgħu fi ħdan, kif ukoll is-servizzi li 
jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni 
tas-servizz universali stabbilit 
f’konformità mad-Direttiva 97/67/KE;;
“servizzi oħra għajr servizzi postali”: 
tfisser servizzi pprovduti fl-oqsma li 
ġejjin:
(i) servizzi ta’ ġestjoni tas-servizzi tal-
posta (servizzi li jseħħu qabel u wara d-
dispaċċ, inklużi “servizzi tal-ġestjoni tal-
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kamra tal-ittri”);
(ii) servizzi b’valur miżjud marbuta ma’ u 
pprovduti bis-sħiħ permezz ta’ mezzi 
elettroniċi (inklużi t-trażmissjoni sikura 
ta’ dokumenti kodifikati permezz ta’ mezzi 
elettroniċi, servizzi ta’ ġestjoni tal-indirizzi 
u t-trażmissjoni ta’ posta elettronika 
rreġistrata);
(iii) servizzi li jikkonċernaw oġġetti postali 
li mhumiex inklużi fil-punt (a), bħall-
posta diretta mingħajr indirizz;
(iv) servizzi finanzjarji, kif definiti fis-
CPV taħt in-numri ta’ referenza minn 
66100000-1 sa 66720000-3 u fl-Artikolu 
19(c) u inklużi b’mod partikolari l-
ordnijiet ta’ flus postali u trasferimenti 
ġiro postali;
(v) servizzi filateliċi;
(vi) servizzi tal-loġistika (servizzi li 
jikkombinaw kunsinna fiżika u/jew il-
ħażna ma’ funzjonijiet mhux postali 
oħra).

Or. en

Emenda 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Esklużjonijiet speċifiċi fil-qasam tas-

servizzi postali
Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal kuntratti pubbliċi għall-iskop ewlieni 
li tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti 
jipprovdu servizzi postali u servizzi oħra 
għajr servizzi postali.
Għall-iskopijiet ta’ dan l-Artikolu:
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“servizzi postali”: tfisser servizzi li 
jikkonsistu fl-ikklerjar, l-issortjar, ir-rotta 
u l-kunsinna ta’ oġġetti postali. Dan 
għandu jinkludi kemm is-servizzi li 
jaqgħu fi ħdan, kif ukoll is-servizzi li 
jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni 
tas-servizz universali stabbilit 
f’konformità mad-Direttiva 97/67/KE;
“servizzi oħra għajr servizzi postali”: 
tfisser servizzi pprovduti fl-oqsma li 
ġejjin:
(i) servizzi ta’ ġestjoni tas-servizzi tal-
posta (servizzi li jseħħu qabel u wara d-
dispaċċ, inklużi “servizzi tal-ġestjoni tal-
kamra tal-ittri”);
(ii) servizzi b’valur miżjud marbuta ma’ u 
pprovduti bis-sħiħ permezz ta’ mezzi 
elettroniċi (inklużi t-trażmissjoni sikura 
ta’ dokumenti kodifikati permezz ta’ mezzi 
elettroniċi, servizzi ta’ ġestjoni tal-indirizzi 
u t-trażmissjoni ta’ posta elettronika 
rreġistrata);
(iii) servizzi li jikkonċernaw oġġetti postali 
li mhumiex inklużi fil-punt (a), bħall-
posta diretta mingħajr indirizz;
(iv) servizzi finanzjarji, kif definiti fis-
CPV taħt in-numri ta’ referenza minn 
66100000-1 sa 66720000-3 u fl-Artikolu 
19(c) u inklużi b’mod partikolari l-
ordnijiet ta’ flus postali u trasferimenti 
ġiro postali;
(v) servizzi filateliċi;
(vi) servizzi tal-loġistika (servizzi li 
jikkombinaw kunsinna fiżika u/jew il-
ħażna ma’ funzjonijiet mhux postali 
oħra).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva Klassika m’għandhiex tapplika għal kuntratti li ġew esklużi mill-ambitu tad-
Direttiva dwar l-Utilitajiet. Fid-dawl tas-sitwazzjoni ta’ kompetizzjoni effettiva fis-suq fis-
settur tas-servizzi postali wara l-implimentazzjoni tar-regoli tal-UE mmirati lejn il-
liberalizzazzjoni ta’ dak is-settur, il-kuntratti pubbliċi f’dik iż-żona għandhom ikunu esklużi 
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mill-ambitu ta’ din id-Direttiva peress li huma maħsuba primarjament biex jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti jeżerċitaw ċerti attivitajiet fis-settur postali.

Emenda 418
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-akkwist, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew 
il-koproduzzjoni ta’ materjal għall-
programm maħsuba għas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja, li huma mogħtija 
mix-xandara, jew il-kuntratti għal ħin ta’ 
xandir li huma mogħtija lill-fornituri tas-
servizz awdjoviżiv tal-midja;

(b) l-akkwist, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew 
il-koproduzzjoni ta’ materjal għall-
programmi u ta’ servizzi preparatorji 
relatati maħsuba għas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja, li huma mogħtija mix-xandara, 
jew il-kuntratti għal ħin ta’ xandir li huma 
mogħtija lill-fornituri tas-servizz 
awdjoviżiv tal-midja, fejn is-servizzi tal-
midja huma dawk li jinkludu kwalunkwe 
trażmissjoni jew xandira li tagħmel użu 
minn kwalunkwe forma ta’ netwerk 
elettroniku;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fit-tfassil ta’ dan il-paragrafu qed jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fit-teknoloġija marbuta mas-
settur tal-midja.

Emenda 419
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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
u kull wieħed mis-servizzi legali li ġejjin: 
 (i) rappreżentazzjoni legali ta’ klijent fi 
proċeduri ġudizzjarji quddiem qrati, 
tribunali jew awtoritajiet pubbliċi permezz 
ta’ avukat fis-sens tal-Artikolu 1 tad-
Direttiva 77/249/KEE;

(ii) servizzi ta’ ċertifikazzjoni tad-
dokumenti li għandhom ikunu pprovduti 
minn nutara; 
(iii) servizzi legali pprovduti minn 
trustees, gwardjani maħtura jew servizzi 
legali oħra li l-fornituri tagħhom huma 
maħtura minn qorti jew tribunal fl-Istat 
Membru kkonċernat; 
(iv) servizzi legali oħra li fl-Istat Membru 
kkonċernat huma marbuta mal-eżerċizzju 
ta’ awtorità uffiċjali.

Or. en

Emenda 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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, kif ukoll l-attività tal-
uffiċjali pubbliċi, li huma obbligati bil-liġi 
għall-indipendenza u l-imparzjalità, 
b’mod partikolari nutar;
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Or. de

Emenda 422
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) is-servizz ta’ arbitraġġ u ta’ 
konċiljazzjoni kif ukoll is-servizzi ta’ 
avukat li jikkonsistu f’rappreżentanza 
legali;

Or. fr

Emenda 423
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, inkluż servizzi ta’ 
aġġudikazzjoni tat-tilwim;

Or. en

Ġustifikazzjoni

‘Servizzi ta’ aġġudikazzjoni tat-tilwim’ huwa servizz speċifiku ta’ konċiljazzjoni marbuta mal-
użu tal-kundizzjonijiet internazzjonali tal-FIDIC ta’ kuntratti għal xogħlijiet ta’ bini u 
inġinerija, adottat mill-Bank Dinji.

Emenda 424
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) is-servizzi ta’ arbitraġġ u 
konċiljazzjoni, is-servizzi legali u s-servizzi 
notarili;

Or. de

Emenda 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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
jew l-azzjonijiet ta’ uffiċjal pubbliku li 
huwa obbligat li jkun indipendenti u 
imparzjali;   

Or. pl

Emenda 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) kull wieħed mis-servizzi legali li 
ġejjin:
(i) rappreżentazzjoni legali ta’ klijent fi 
proċeduri ġudizzjarji quddiem qrati, 
tribunali jew awtoritajiet pubbliċi permezz 
ta’ avukat fis-sens tal-Artikolu 1 tad-
Direttiva 77/249/KEE;
(ii) servizzi ta’ ċertifikazzjoni tad-
dokumenti li għandhom ikunu pprovduti 
minn nutara;
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(iii) servizzi legali pprovduti minn 
trustees, gwardjani maħtura jew servizzi 
legali oħra li l-fornituri tagħhom huma 
maħtura minn qorti jew tribunal fl-Istat 
Membru kkonċernat;
(iv) servizzi legali oħra li fl-Istat Membru 
kkonċernat huma marbuta, anke 
okkażjonalment, mal-eżerċizzju ta’ 
awtorità uffiċjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija soluzzjoni ta’ kompromess sabiex ma jerġax ikun hemm servizzi tal-Parti B. L-AM 
tintroduċi aktar eżenzjonijiet mill-applikabbiltà tad-Direttivi filwaqt li żżomm l-Artikolu l-
ġdid dwar is-Servizzi Soċjali u oħrajn, li huwa mwessa’ bħala parti mill-istess eżerċizzju 
b’limitu rdoppjat barra minn hekk.

Emenda 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) dawn is-servizzi legali li ġejjin:
(i) rappreżentanza legali ta’ klijent fi 
proċeduri legali quddiem qrati jew 
awtoritajiet minn avukat fis-sens tal-
Artikolu 1 tad-Direttiva 77/249/KEE
(ii) akkreditazzjonijiet u ċertifikazzjonijiet 
ta’ dokumenti min-nutara
(iii) servizzi legali li huma pprovduti minn 
persuni awtorizzati, persuni maħtura jew 
servizzi legali oħra li huma pprovduti 
mill-Istati Membri quddiem il-qrati 
tagħhom
(iv) servizzi legali oħra li fl-Istati Membri, 
anke okkażjonalment biss, huma marbuta 
mal-eżekuzzjoni tal-amministrazzjoni 
pubblika.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-attivitajiet notarili fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva taffettwa l-
kompetenza tal-Istati Membri, talloka lin-nutara l-funzjoni ta' organi ġudizzjarji u għalhekk, 
tipprojbixxi lin-nutara minn imġiba kummerċjali u tistabbilixxi r-remunerazzjoni permezz ta’ 
regolamenti legali. L-għanijiet tal-proċeduri ta’ akkwist, jiġifieri l-kompetizzjoni tal-ispejjeż u 
l-provvista, ma jistgħux jintlaħqu mill-bidu mis-servizzi notarili.

Emenda 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

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 
imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta' 
Stabbiltà Finanzjarja;

(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 
imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta' 
Stabbiltà Finanzjarja, jew tranżazzjonijiet 
mill-awtoritajiet kontraenti sabiex jiġbru 
flus jew kapital;

Or. en

Emenda 429
Barbara Weiler

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-

(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, 
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servizzi tal-bank ċentrali u l-operazzjonijiet 
imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta' 
Stabbiltà Finanzjarja;

tranżazzjonijiet li jservu għall-provvista 
tal-flus jew kapital tal-awtoritajiet 
kontraenti, is-servizzi tal-bank ċentrali u l-
operazzjonijiet imwettqa mal-Faċilità 
Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja;

Or. de

Emenda 430
Kerstin Westphal

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-Kunsill27, is-
servizzi tal-bank ċentrali u l-operazzjonijiet 
imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta' 
Stabbiltà Finanzjarja;

(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-Kunsill27, 
tranżazzjonijiet li jservu għall-provvista 
tal-flus jew kapital tal-awtorità kontraenti,
is-servizzi tal-bank ċentrali u l-
operazzjonijiet imwettqa mal-Faċilità 
Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħalissa, l-awtoritajiet lokali jitolbu faċilment lil madwar 20 bank għal offerta ta’ self. Jekk 
il-banek għandhom iżommu l-kundizzjonijiet tagħhom fuq perjodu itwal ta’ żmien - s’issa ta’ 
ftit sigħat - mingħajr ma jkunu jistgħu jiffinanzjaw ruħhom mill-ġdid b’mod xieraq, l-hekk 
imsejħa swapzjonijiet għandhom fil-futur jiġu kkalkulati għall-perjodu ta’ żmien tal-
allokazzjoni ta’ self. L-ispejjeż għal dan jaqbżu l-kundizzjonijiet attwali ta’ self lill-awtorità 
lokali u jżidu b’mod sinifikanti l-ispejjeż ta’ finanzjament għas-settur pubbliku.

Emenda 431
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt d
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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 
imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta' 
Stabbiltà Finanzjarja;

(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,
tranżazzjonijiet mill-awtoritajiet 
kontraenti sabiex jiġbru flus jew kapital, 
is-servizzi tal-bank ċentrali u l-
operazzjonijiet imwettqa mal-Faċilità 
Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja;

Or. en

Emenda 432
Peter Simon

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 
imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta' 
Stabbiltà Finanzjarja;

(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 
imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta' 
Stabbiltà Finanzjarja, kif ukoll 
tranżazzjonijiet li jservu għall-provvista 
tal-flus jew kapital tal-awtoritajiet 
kontraenti;

Or. de

Emenda 433
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt d
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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 
imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta' 
Stabbiltà Finanzjarja;

(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, 
tranżazzjonijiet li jservu għall-provvista 
tal-flus jew kapital tal-awtoritajiet 
kontraenti, is-servizzi tal-bank ċentrali u l-
operazzjonijiet imwettqa mal-Faċilità 
Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe obbligu ta’ sejħa għal offerti għas-self pubbliku jnaqqas il-prattikabilità tal-
metodi ta’ finanzjament pubbliku u jżid l-ispejjeż tagħhom b’mod sinifikanti. L-eċċezzjoni tas-
servizzi finanzjarji għandha għalhekk tirreferi wkoll għall-investiment u l-akkwist tal-flus.

Emenda 434
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) protezzjoni ċivili, prevenzjoni tad-
diżastri u sigurtà ta’ kuljum;

Or. de

Emenda 435
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tranżazzjonijiet finanzjarji li jservu 
għall-provvista tal-flus jew kapital, l-
investiment jew il-finanzjament tal-
allokazzjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti;

Or. de

Emenda 436
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) bil-għan li jsiru tranżazzjonijiet mill-
awtoritajiet kontraenti  għall-ġbir ta’ flus 
jew kapital.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tal-eżenzjoni mogħtija lill-klijenti pubbliċi fir-rigward ta' finanzjament mill-ġdid 
permezz ta’ self, toħloq inċertezza li ġġib effett negattiv fuq ir-rati filwaqt li tagħti vantaġġ 
kompetittiv lil dawk is-swieq finanzjarji li jibbenefikaw minn eżenzjoni.

Emenda 437
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) minħabba kuntratti ta’ drittijiet 
speċjali jew esklussivi li għandhom 
jingħataw f’konformità mat-Trattati tal-
UE;
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Or. de

Emenda 438
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kuntratti ta’ impjieg; (e) kuntratti ta’ impjieg inkluż s-sekondar 
ta’ persunal temporanju;

Or. en

Emenda 439
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kuntratti ta’ impjieg; (e) kuntratti ta’ impjieg u s-sistema ta’ 
protezzjoni soċjali obbligatorja;

Or. fr

Emenda 440
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kuntratti ta’ impjieg; (e) kuntratti ta’ impjieg jew ftehimiet 
kollettivi li jikkontribwixxu għat-titjib tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol u l-impjieg;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tindirizza t-tħassib kkawżat mis-sentenza tal-ECJ il-
Kummissjoni v. il-Ġermanja 271/08 ECJ. It-test propost huwa bbażat fuq il-paragrafu 59 tal-
kawża Albany 67/97/ECJ u jimmira li jeskludi ftehimiet kollettivi li jikkontribwixxi għat-titjib 
tal-kundizzjonijiet tax- xogħol u tal-impjieg, fost l-oħrajn ftehimiet dwar l-iskemi 
supplimentari tal-pensjonijiet u l-assigurazzjonijiet, eċċ.

Emenda 441
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-kuntratti tas-SGEI li jiżguraw 
konformità mal-liġi tal-UE u li jingħataw 
wara proċedura miftuħa, trasparenti u 
nondiskriminatorja.

Or. en

Emenda 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) protezzjoni ċivili u prevenzjoni tad-
diżastri u sigurtà ta’ kuljum.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-għoti ta’ kuntratti fil-qasam tal-protezzjoni ċivili u l-prevenzjoni tad-diżastri, 
m’għandhomx jipprevalu b’mod deċiżiv il-kriterji bħall-effiċjenza ekonomika. B’mod 
partikolari hawn hija inkluża l-għajnuna tal-emerġenza, li għandha tiġi ddefinita bħala 
servizz tal-ambulanza. L--għajnuna tal-emerġenza teħtieġ b’mod partikolari fil-komunitajiet 
rurali, numru kbir ta’ voluntiera, jekk din l-istruttura volontarja tkun f’riskju minħabba l-
applikazzjoni tal-liġi tal-akkwist.
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Emenda 443
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) protezzjoni ċivili, it-tħejjija u r-
rispons għall-emerġenzi u servizzi ta’ 
emerġenza medika;

Or. en

Emenda 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) protezzjoni ċivili u prevenzjoni tad-
diżastri u sigurtà ta’ kuljum.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawn hija inkluża b’mod partikolari l-għajnuna tal-emerġenza, li għandha tiġi ddefinita 
bħala parti mis-sigurtà ta’ kuljum u tas-servizz tal-ambulanza. Biex jiġu żgurati b’suċċess il-
protezzjoni ċivili u l-prevenzjoni tad-diżastri fil-qafas tas-sigurtà ta’ kuljum u fl-interess taċ-
ċittadini, għandha tkun suffiċjenti l-applikazzjoni tal-prinċipji legali ewlenin.

Emenda 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) servizzi tal-lukandi u ristoranti bin-
numri ta’ referenza tas-CPV minn 
55100000-1 sa 55524000-9, u minn 
98340000-8 sa 98341100-6, sakemm is-
servizzi jistgħu jiġu pprovduti biss mill-
operaturi ekonomiċi li jinsabu f’reġjun 
speċifiku.

Or. en

Emenda 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) kuntratti ta' servizz pubbliku mogħtija 
minn awtorità kontraenti lil awtorità 
kontraenti jew lil xi assoċjazzjoni ta' 
awtoritajiet kontraenti abbażi ta’ dritt 
esklussiv li huma jgawdu skont liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva ppubblikati li jkunu 
kumpatibbli mat-Trattat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kuntratti Ewropej jagħtu b’mod espressiv id-dritt lill-Istati Membri li jittrasferixxu l-liġijiet 
esklussivi. Dan għandu jinstab fir-regoli tal-akkwist.

Emenda 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kuntratti ta’ servizzi pubbliċi, li 
jinvolvu dan li ġej, japplikaw biss l-
Artikoli 40, 41 u 48 ta’ din id-Direttiva:
(a) servizzi ta' trasport ta' appoġġ u 
awżiljarji;
(b) servizzi legali;
(c) servizzi ta' tindif tal-bini;
(d) trasport tal-art, inklużi servizzi ta’ 
vetturi blindati u servizzi ta' kurrier;
(e) servizz ta’ informazzjoni u protezzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn is-servizzi “A” u “B” għandha tinżamm bħala idea, minħabba li t-tneħħija 
ta’ din id-distinzjoni, fil-prattika twassal b’mod sinifikanti għal spejjeż amministrattivi ogħla. 
Barra minn hekk, sabiex tinkiseb iżjed simplifikazzjoni tal-metodi, huma kklassifikati iżjed 
servizzi li skont il-liġi applikabbli bħalissa, huma servizzi “A” u mhux “B”.

Emenda 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal kuntratti ta’ servizzi pubbliċi 
mogħtija minn awtorità kontraenti lil 
awtorità kontraenti oħra jew lil 
assoċjazzjoni ta’ awtoritajiet kontraenti 
fuq il-bażi ta’ dritt esklussiv li huma 
jgawdu skont liġi, regolament jew 
dispożizzjoni amministrattiva ppubblikata 
li tkun kompatibbli mat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 449
Kerstin Westphal

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kuntratti ta' servizz mogħtija fuq il-bażi 
ta' dritt esklussiv: Din id-Direttiva ma 
tapplikax għall-kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi mogħtija minn awtorità 
kontraenti lil awtorità kontraenti oħra jew 
lil assoċjazzjoni ta’ awtoritajiet kontraenti 
abbażi ta’ dritt esklussiv li huma jgawdu 
skont liġi, regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva ppubblikati li jkunu
kumpatibbli mat-Trattat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2004/18 attwali teskludi l-kuntratti ta’ provvista pubbliċi, ibbażati fuq dritt 
esklussiv, li f’Att (ippubblikat) jinkludu regolament jew regola amministrattiva li huma 
kompatibbli mat-Trattati tal-UE. Dawn id-drittijiet esklussivi huma konformi mal-possibbiltà, 
mogħtija lill-Istati Membri tal-UE fi Trattat tal-UE, biex jiġu allokati dawn id-drittijiet 
esklussivi.

Emenda 450
Kerstin Westphal

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

protezzjoni ċivili u prevenzjoni tad-diżastri 
u sigurtà ta’ kuljum

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-prevenzjoni mill-perikli, bħall-prevenzjoni tad-diżastri u l-għajnuna tal-emerġenza, 
għandha x’taqsam mal-kompiti ta’ sigurtà, li għandhom ikunu żgurati mis-settur pubbliku.

Emenda 451
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizzi awdjoviżivi tal-midja msemmija 
fil-punt (b) tal-ewwel paragrafu għandu 
jinkludi kwalunkwe trasmissjoni u 
distribuzzjoni permezz ta’ kwalunkwe 
forma ta’ netwerk elettroniku.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 10(1)(b).

Emenda 452
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Kuntratti ta’ servizz mogħtija fuq il-bażi 

ta’ drittijiet esklussivi
Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal kuntatti ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
minn awtorità kontraenti lil awtorità 
kontraenti oħra jew lil assoċjazzjoni ta’ 
awtoritajiet kontraenti fuq il-bażi ta’ dritt 
esklussiv li huma jgawdu skont liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
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amministrattiva ppubblikata li tkun 
kompatibbli mat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tal-Artikolu 18 mid-Direttiva attwali 2004/18/KE. Dan l-Artikolu 
huwa importanti għall-operazzjonijiet ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali li jeskludi 
kuntratti għal kuntratti tas-servizz pubbliku li huma bbażati fuq id-dritt esklużiv stabbilit fid-
dritt pubbliku, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi, kompatibbli mat-Trattat. L-
ECJ applikat din id-dispożizzjoni f’C-360/96.

Emenda 453
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 10b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10b
Reġimi speċifiċi sabiex jingħata SGI

Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal proċeduri ppruvati tal-Istati Membri 
li huma bbażati fuq l-għażla libera tal-
utent għal fornituri tas-servizz (jiġifieri 
sistema ta’ vawċers, mudell ta’ għażla 
ħielsa, relazzjoni trijangolari) kif ukoll il-
prinċipju li l-fornituri kollha li huma 
kapaċi jikkonformaw mal-kundizzjonijiet 
stabbiliti minn qabel mil-liġi għandhom, 
irrispettivament mill-forma legali 
tagħhom, ikollhom permess jipprovdu 
servizzi, sakemm jitqiesu l-prinċipji 
ġenerali ta’ trattament ugwali, 
trasparenza u nondiskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 454
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 10c
Konċessjoni ta’ servizz

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tal-Artikolu 10a, din id-Direttiva 
m’għandhiex tapplika għal 
konċessjonijiet ta’ servizz kif definiti fl-
Artikolu 2(23a).

Or. en

Emenda 455
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
[...]

Or. en

Emenda 456
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kuntratt mogħti minn awtorità kontraenti 
lil persuna ġuridika oħra ma jaqax fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva fejn 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet kumulattivi li 
ġejjin:

1. L-għażla li titwaqqaf struttura 
kompletament pubblika sabiex tmexxi s-
servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali 
jew is-servizzi soċjali hija prerogattiva ta' 
setgħa pubblika li ġejja mill-kompetenza 
esklużiva tal-Istati Membri. 
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Kuntratt mogħti minn awtorità kontraenti 
lil persuna ġuridika oħra ma jaqax fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva fejn 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet kumulattivi li 
ġejjin:

Or. fr

Emenda 457
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-awtorità kontraenti teżerċita fuq il-
persuna ġuridika kkonċernata kontroll 
analogu għal dak li hija teżerċita fuq id-
dipartimenti tagħha stess, jiġifieri din 
teżerċita influwenza deċiżiva kemm fuq l-
objettivi strateġiċi kif ukoll fuq id-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika taħt kontroll. Sabiex tiġi 
ddeterminata l-eżistenza ta’ kontroll bħal 
dan, jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati 
elementi bħal-livell ta’ rappreżentanza fi 
ħdan il-korpi amministrattivi, ta’ tmexxija 
jew ta’ sorveljanza, id-dettalji marbuta 
magħhom fl-istatuti jew il-propjetà;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kriterji li jiddefinixxu "in-house" u li jiġġustifikaw l-esklużjoni ta’ tali kuntratti 
mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-direttiva. It-terminu "kontroll analogu" huwa dak li 
huwa maħruġ mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u jsaħħaħ il-
kriterju ta’ kontroll applikat mill-awtorità kontraenti fuq l-entità kkontrollata. Il-kunċett ta’ 
kontroll analogu huwa wkoll speċifikat minn elementi meħuda mir-Regolament (KE) 
Nru 1370/2007 (trasport pubbliku tal-passiġġieri) sabiex tiffaċilita l-identifikazzjoni tiegħu.

Emenda 458
Marc Tarabella
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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;

imħassar

Or. fr

Emenda 459
Heide Rühle

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, suġġetta għall-kuntratt,
jitwettqu għall-awtorità kontraenti li 
jikkontrollawha jew għal persuni ġuridiċi 
oħra kkontrollati minn dik l-awtorità 
kontraenti;

Or. en

Emenda 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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 

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-intrapriżi lokali, is-sommarju tal-attivitajiet fis-setturi differenti fi struttura komuni ta’ 
holding iġġib magħha sinerġiji importanti li m’għandhomx jitneħħew mil-liġi tal-akkwist. 
Għalhekk, l-attivitajiet rilevanti għat-tħaddim tal-kriterju ta’ materjalità għandhom jiġu 
mnaqqsa għal dawk soġġetti għall-għoti.

Emenda 461
Barbara Weiler

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 85 % tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-awtorità 
kontraenti li teżerċita l-kontroll jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik 
l-awtorità kontraenti;

Or. de

Emenda 462
Wim van de Camp

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) il-biċċa l-kbira 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. nl
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Emenda 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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) il-persuna ġuridika hija essenzjalment 
involuta għall-awtorità kontraenti li 
teżerċita l-kontroll jew għal persuni 
ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik l-
awtorità kontraenti; huwa preżunt li l-
persuna ġuridika hija involuta 
essenzjalment għall-awtorità kontraenti li 
teżerċita l-kontroll jew għal persuni 
ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik l-
awtorità kontraenti, jekk twettaq mill-
inqas 90 % tal-attivitajiet tagħha, li huma 
soġġetti għall-kuntratt għal din(dawn);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tgħaqqad il-każista tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fis-sentenza 
C-107-98 ma’ “klawżola ta’ protezzjoni”, li biha jiġi preżunt b’mod konfutabbli, meta tkun 
preżenti attività interna.

Emenda 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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
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Emenda 465
Philippe Juvin

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 90 % tal-medja tal-fatturat 
totali ta’ dik il-persuna ġuridika jitwettaq 
għall-awtorità kontraenti li tikkontrollaha
jew għal persuni ġuridiċi oħra kkontrollati 
minn dik l-awtorità kontraenti;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarfika tal-kriterji li jiddefinixxu "in-house": l-espressjoni "90 % tal-attivitajiet" tiċċara 
wieħed mit-termini tal-ġurisprudenza ("il-qofol tal-attivitajiet") u tonqos milli tispeċifika t-
terminu l-ieħor, u għal din ir-raġuni bdiet tintuża l-espressjoni "90 % tal-medja tal-fatturat 
totali".

Emenda 466
Peter Simon

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, li huma soġġetti għall-
kuntratt, jitwettqu għall-awtorità 
kontraenti li teżerċita l-kontroll jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik 
l-awtorità kontraenti;

Or. de

Emenda 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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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) il-parti essenzjali 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

Ġustifikazzjoni

Din il-formulazzjoni tirrifletti d-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE.

Emenda 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test proposta 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 100% 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. it


