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Emenda 469
Cristian Silviu Buşoi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi salvagwardata l-kompetizzjoni din l-eċċezzjoni għandha tkun limitata kemm hu 
possibbli. Għalhekk jeħtieġ li l-attivitajiet kollha, jiġifieri 100% tal-attivitajiet tal-persuna 
ġuridika għandhom jitwettqu għall-awtorità kontraenti li jikkontrollawha.

Emenda 470
Marian Harkin

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-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika, fl-intier tagħhom,
jitwettqu għall-awtorità kontraenti li 
jikkontrollawha jew għal persuni ġuridiċi 
oħra kkontrollati minn dik l-awtorità 
kontraenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operazzjoni indiretta tal-awtorità pubblika toħloq kompetizzjoni inġusta meta din topera 
direttament jew indirettament fis-suq. L-eżenzjoni tal-kompetizzjoni għandha tkun limitata 
għal kuntratti li jingħataw lill-awtoritajiet pubbliċi kompletament taħt il-kontroll tal-awtorità 
kontraenti, u m'għandux ikun hemm parteċipazzjoni privata f'dawn l-entitajiet. Din id-
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direttiva tagħti l-opportunità li jiġu ċċarati u ssimplifikati r-regoli li jiggarantixxu l-aħjar użu 
tar-riżorsi pubbliċi. 

Emenda 471
Riikka Manner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tfisser li l-entità tas-settur pubbliku tista' tingħata b'mod dirett 
kuntratt mill-entità ta' kontroll tas-settur pubbliku, u mbagħad tmur fis-suq b'sehem ta' 10%.
Din l-10% tista' tkun tfisser miljuni ta' euros, li għandhom il-possibilità li joħolqu distorsjoni 
għall-kompetizzjoni f'diversi oqsma tan-negozju. Ma jkunx hemm kundizzjonijiet ugwali jekk 
entità tas-settur pubbliku tkun tista' tbiegħ servizzi u prodotti fl-istess suq kompetittiv ma' 
entitajiet privati.

Emenda 472
Toine Manders

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 50% 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 473
Françoise Castex

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-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu f'isem l-
awtorità kontraenti li jikkontrollawha jew 
għal persuni ġuridiċi oħra kkontrollati 
minn dik l-awtorità kontraenti;

Or. fr

Emenda 474
Christel Schaldemose

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-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-awtorità 
kontraenti li jikkontrollawha jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik 
l-awtorità kontraenti; Dan il-minimu 
għandu jiġi stabbilit għal 50% għal 
impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart.

Or. da

Emenda 475
Marian Harkin

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

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operazzjoni indiretta tal-awtorità pubblika toħloq kompetizzjoni inġusta meta din topera 
direttament jew indirettament fis-suq. L-eżenzjoni tal-kompetizzjoni għandha tkun limitata 
għal kuntratti li jingħataw lill-awtoritajiet pubbliċi kompletament taħt il-kontroll tal-awtorità 
kontraenti, u m'għandux ikun hemm parteċipazzjoni privata f'dawn l-entitajiet. Din id-
direttiva tagħti l-opportunità li jiġu ċċarati u ssimplifikati r-regoli li jiggarantixxu l-aħjar użu 
tar-riżorsi pubbliċi. 

Emenda 476
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm distinzjoni ċara bejn kooperazzjoni ta' sħubijiet pubbliċi-pubbliċi u dawk pubbliċi-
privati. Madankollu, f'xi Stati Membri il-parteċipazzjoni privata tista' tkun obbligu impost 
mil-liġi.

Emenda 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

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

(c) hemm biss parteċipazzjoni privata 
passiva i.e. parteċipazzjoni li ma 
tippermetti l-ebda influenza fuq in-
negozju operattiv tal-persuna ġuridika 
kkontrollata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-esklużjoni għandha tapplika biss għal parteċipazzjoni privata 'attiva' fil-persuna 
ġuridika kkontrollata li tista' tinfluenza d-deċiżjonijiet operattivi. Din l-emenda se tippermetti 
parteċipazzjoni ta' kapital sempliċi fil-persuna ġuridika, bħal kapital sieket, mingħajr ma tiġi 
affettwata l-eċċezzjoni prevista għal kostellazzjonijet interni. Jeħtieġ tibqa' l-possibilità ta' 
parteċipazzjoni ta' kapital sempliċi sabiex il-kunsilli lokali jistgħu joffru servizzi bi prezzijiet 
xierqa għaċ-ċittadini.

Emenda 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata, 
sakemm ma jkunx hemm rekwiżit legali 
fl-Istat Membru relevanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni privata hi rekwiżit legali f'xi Stati Membri, minħabba żviluppi storiċi u 
strutturi stabbiliti. Dawn il-forom ta' kooperazzjoni għandhom jibqgħu possibbli, imma kull 
parteċipazzjoni privata oħra għandha tiġi eskluża bi qbil mal-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja.

Emenda 479
Wim van de Camp
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. nl

Emenda 480
Jürgen Creutzmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) il-parteċipazzjoni privata fil-persuna 
ġuridika kkontrollata ma taqbiżx 50% tal-
ishma tagħha bid-dritt tal-vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investituri privati jistgħu biss jinfluenzaw id-deċiżjonijiet maniġerjali jekk ikollhom aktar 
minn 50% tal-ishma bi dritt tal-vot tal-persuna ġuridika kkontrollata. Din l-emenda 
tippermetti investimenti ta' kapital pur mingħajr ma taffettwa l-eżenzjoni ta' akkwist intern u 
ta' kooperazzjoni orizzontali.

Emenda 481
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tfittex l-ebda interess li huwa distint minn 
dak tal-awtoritajiet pubbliċi li huma 
affiljati magħha;
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Or. es

Emenda 482
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. es

Emenda 483
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punt (a) tas-subparagrafu 1 hu ċar biżżejjed u m'hemmx ħtieġa ta' repetizzjoni.
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Emenda 484
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. nl

Emenda 485
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Artikolu. Ara l-emenda għall-Artikolu 11(1)(a).
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Emenda 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-għan li jintlaħaq l-objettiv dikjarat ta' simplifikazzjoni leġiżlattiva, spjegazzjonijiet 
eċċessivi f'test legali għandhom jiġu evitati u minflok jingħataw f'linji gwida separati. Din it-
taqsima għandha għalhekk titħassar. Spjegazzjoni li tmur lil hinn mill-każistika relevanti tal-
Qorti tal-Ġustizzja mhix postha hawn.

Emenda 487
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata.

Or. de

Emenda 488
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operazzjoni indiretta tal-awtorità pubblika toħloq kompetizzjoni inġusta meta din topera 
direttament jew indirettament fis-suq. L-eżenzjoni tal-kompetizzjoni għandha tkun limitata 
għal kuntratti li jingħataw lill-awtoritajiet pubbliċi kompletament taħt il-kontroll tal-awtorità 
kontraenti, u m'għandux ikun hemm parteċipazzjoni privata f'dawn l-entitajiet. Din id-
direttiva tagħti l-opportunità li jiġu ċċarati u ssimplifikati r-regoli li jiggarantixxu l-aħjar użu 
tar-riżorsi pubbliċi. 

Emenda 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Emenda 490
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Awtorità kontraenti għandha titqies li 
teżerċita kontroll fuq persuna ġuridika li 
huwa analogu għal dak li hija teżerċita fuq 
id-dipartimenti tagħha stess skont it-tifisira 
tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu meta 
din teżerċita influwenza determinanti 
kemm fuq l-għanijiet strateġiċi kif ukoll 
fuq id-deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata. Il-kundizzjonijiet 
t'hawn fuq jiġu ssodisfati meta awtorità 
kontraenti tagħti kuntratt pubbliku lil 
persuna ġuridika li tikkontrolla b'mod 
konġunt ma' awtoritajiet kontraenti oħra.

Or. de

Emenda 491
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun limitata għall-inqas possibbli l-estensjoni tal-eċċezzjoni interna. Din l-
eċċezzjoni interna bil-kontra hi estensjoni bla bżonn tas-sentenza tal-QEĠ fil-każ Teckal u 
għalhekk għandha tiġi elimimata.

Emenda 492
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operazzjoni indiretta tal-awtorità pubblika toħloq kompetizzjoni inġusta meta din topera 
direttament jew indirettament fis-suq. L-eżenzjoni tal-kompetizzjoni għandha tkun limitata 
għal kuntratti li jingħataw lill-awtoritajiet pubbliċi kompletament taħt il-kontroll tal-awtorità 
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kontraenti, u m'għandux ikun hemm parteċipazzjoni privata f'dawn l-entitajiet. Din id-
direttiva tagħti l-opportunità li jiġu ċċarati u ssimplifikati r-regoli li jiggarantixxu l-aħjar użu 
tar-riżorsi pubbliċi. 

Emenda 493
Heide Rühle.

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll fejn entità 
kkontrollata, li hija awtorità kontraenti, 
tagħti kuntratt lill-entità jew entitajiet li 
jkollha l-kontroll tagħhom, jew lil xi 
persuna ġuridika kkontrollata mill-istess 
awtorità kontraenti, sakemm ma jkun 
hemm l-ebda parteċipazzjoni privata fil-
persuna ġuridika li jingħatalha l-kuntratt ta’ 
appalt, bl-eċċezzjoni ta' fororm legalment 
imposti ta' parteċipazzjoni privata.

Or. en

Emenda 494
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. nl
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Emenda 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija) 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Taffettwa biss il-verżjoni Ġermaniża.

Emenda 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll fejn entità 
kkontrollata, li hija awtorità kontraenti, 
tagħti kuntratt lill-entità jew entitajiet li 
jkollhom il-kontroll tagħha, jew lil xi 
persuna ġuridika kkontrollata mill-istess 
awtorità kontraenti, sakemm ikun hemm 
biss parteċipazzjoni privata passiva fil-
persuna ġuridika li jingħatalha l-kuntratt ta’ 
appalt, i.e. parteċipazzjoni li ma 
tippermetti l-ebda influenza fuq l-
attivatjiet operattivi tal-persuna ġuridika 
kkontrollata.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li hawn issir dispożizzjoni għal każijiet fejn kuntratti pubbliċi jitwettqu b'mod konġunt 
ma' diversi awtoritajiet kontraenti.

Emenda 497
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 498
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll fejn entità 
kkontrollata, li hija awtorità kontraenti, 
tagħti kuntratt lill-entità li tikkontrollaha, 
jew lil xi persuna ġuridika kkontrollata 
mill-istess awtorità kontraenti, sakemm il-
parteċipazzjoni privata fil-persuna ġuridika 
li jingħatalha l-kuntratt ta’ appalt ma 
teċċedix 50% tal-ishma tagħha bi dritt tal-
vot.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investituri privati jistgħu biss jinfluenzaw id-deċiżjonijiet maniġerjali jekk ikollhom aktar 
minn 50% tal-ishma bi dritt tal-vot tal-persuna ġuridika kkontrollata. Din l-emenda 
tippermetti investimenti ta' kapital pur mingħajr ma taffettwa l-eżenzjoni ta' akkwist intern u 
ta' kooperazzjoni orizzontali.

Emenda 499
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) l-awtoritajiet kontraenti jeżerċitaw 
kontroll fuq il-persuna ġuridika b’mod 
konġunt li huwa simili għal dak li 
jeżerċitaw fuq id-dipartimenti tagħhom 
stess;
(b) mill-inqas 90% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati 
mill-istess awtoritatijiet kontraenti;
(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.
Għall-finijiet tal-punt (a), l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jitqiesu li 
jikkontrollaw b’mod konġunt persuna 
ġuridika fejn jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:
(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
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persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 
awtorità kontraenti parteċipanti;
(b) dawk l-awtoritajiet kontraenti huma 
kapaċi jeżerċitaw flimkien influwenza 
deċiżiva fuq l-għanijiet strateġiċi u d-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata;
(c) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tfittex l-ebda interess li huwa distint minn 
dak tal-awtoritajiet pubbliċi li hija 
affiljata magħhom;
(d) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tikseb l-ebda gwadann ieħor, minbarra r-
rimborż tal-ispejjeż attwali mill-kuntratti 
pubbliċi mal-awtoritajiet kontraenti.

Or. de

Emenda 500
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) l-awtoritajiet kontraenti jeżerċitaw 
kontroll fuq il-persuna ġuridika b’mod 
konġunt li huwa simili għal dak li 
jeżerċitaw fuq id-dipartimenti tagħhom 
stess;
(b) mill-inqas 90% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
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jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati 
mill-istess awtoritatijiet kontraenti;
(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.
Għall-finijiet tal-punt (a), l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jitqiesu li 
jikkontrollaw b’mod konġunt persuna 
ġuridika fejn jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:
(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 
awtorità kontraenti parteċipanti;
(b) dawk l-awtoritajiet kontraenti huma 
kapaċi jeżerċitaw flimkien influwenza 
deċiżiva fuq l-għanijiet strateġiċi u d-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata;
(c) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tfittex l-ebda interess li huwa distint minn 
dak tal-awtoritajiet pubbliċi li hija 
affiljata magħhom;
(d) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tikseb l-ebda gwadann ieħor, minbarra r-
rimborż tal-ispejjeż attwali mill-kuntratti 
pubbliċi mal-awtoritajiet kontraenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operazzjoni indiretta tal-awtorità pubblika toħloq kompetizzjoni inġusta meta din topera 
direttament jew indirettament fis-suq. L-eżenzjoni tal-kompetizzjoni għandha tkun limitata 
għal kuntratti li jingħataw lill-awtoritajiet pubbliċi kompletament taħt il-kontroll tal-awtorità 
kontraenti, u m'għandux ikun hemm parteċipazzjoni privata f'dawn l-entitajiet. Din id-
direttiva tagħti l-opportunità li jiġu ċċarati u ssimplifikati r-regoli li jiggarantixxu l-aħjar użu 
tar-riżorsi pubbliċi. 

Emenda 501
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 502
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. nl

Emenda 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Awtorità kontraenti li ma teżerċitax 3. Awtorità kontraenti li ma teżerċitax 
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kontroll fuq persuna ġuridika skont it-
tifsira tal-paragrafu 1, xorta waħda tista’ 
tagħti kuntratt ta’ appalt mingħajr ma 
tapplika din id-Direttiva lil persuna 
ġuridika li hija tikkontrolla b’mod konġunt 
ma’ awtoritajiet kontraenti oħra, meta jiġu 
sodisfatti il-kundizzjonijiet li ġejjin:

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test jissuġġerixxi li l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu jekk japplikawx jew le d-
Direttiva. Għandu jkun ċar li l-każijiet imsemmija ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva.

Emenda 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-iskop tal-persuna ġuridika hu li 
twettaq kompitu ta' servizz pubbliku 
mogħti lill-awtoritajiet pubbliċi kollha;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-10 ta' Mejju 2010 u tal-5 ta' Ottubru 2011, il-Parlament kien 
tal-opinjoni li l-kooperazzjoni pubblika-privata m'għandhiex tkun suġġetta għar-regoli tal-
akkwist pubbliku sakemm, inter alia, l-iskop tas-sħubija ma jkunx il-provvediment ta' kompitu 
ta' servizz pubbliku mogħti lill-awtoritajiet pubbliċi kollha kkonċernati.

Emenda 505
Philippe Juvin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-awtoritajiet kontraenti jeżerċitaw 
kontroll fuq il-persuna ġuridika b’mod 
konġunt li huwa ekwivalenti għal dak li 
jeżerċitaw fuq id-dipartimenti tagħhom 
stess, i.e. huma jeżerċitaw influenza 
kemm fuq l-objettivi strateġiċi u kemm 
fuq deċiżjonijiet sinifikanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata; Bl-għan li jiġi 
determinat jekk hux qed isir dan il-
kontroll, jistgħu jiġu meqjusa fatturi bħal-
livell ta' rappreżentanza f'entitajiet 
amministrattivi, maniġerjali jew 
superviżorji, speċifikazzjonijiet relati mal-
istatut tal-assoċjazzjoni jew mal-
arranġamenti ta' proprjetà.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kriterji użati biex ikunu definiti attivitajiet konġunti 'interni' u li jiġġustifikaw l-
esklużjoni ta' dawn il-kuntratti mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva. It-terminu 'kontroll 
ekwivalenti' hu meħud mill-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u jsaħħaħ il-
kriterju relatat mal-kontroll eżerċitat mill-awtorità kontraenti fuq l-entità kontrollata. Il-
kunċett ta' kontroll ekwivalenti hu wkoll iċċarat bit-teħid ta' elementi mir-Regolament (KE) 
Nru 1390/2007 (trasport pubbliku tal-passiġġieri) imfassal biex jiffaċilita l-identifikazzjoni ta' 
każijiet fejn dan il-kontroll qed jiġi eżerċitat.

Emenda 506
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. fr

Emenda 507
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta l-attivitajiet ta' setturi differenti jinġiebu flimkien fi struttura ta' holding komuni, dan 
joffri sinerġiji importanti għall-impriżi muniċipali, u dawn m'għandhomx ikunu mminati mil-
liġi tal-akkwist pubbliku. Il-fatturat meqjus relevanti għall-applikazzjoni tal-kriterju tal-
essenzjalità għandu għalhekk ikun ristrett għall-attivitajiet li huma s-suġġett tal-kuntratt.
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Emenda 509
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) mill-inqas 85% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtoritatijiet kontraenti;

Or. de

Emenda 510
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. nl

Emenda 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-persuna ġuridika essenzjalment 
twettaq l-attivitajiet għall-awtoritajiet 
kontraenti li jikkontrollawha jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
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istess awtoritatijiet kontraenti; istess awtoritatijiet kontraenti; Wieħed 
jissoponi li l-persuna ġuridika 
essenzjalment twettaq attivitajiet għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew għal persuni ġuridiċi oħra 
kkontrollati mill-istess awtoritajiet 
kontraenti fejn hi twettaq mill-inqas 90% 
tal-attivitajiet tagħha li huma s-suġġett 
tal-kuntratt għal dik il-persuna ġuridika 
jew għal dawk il-persuni ġuridiċi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tiġbor il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ C-107/98 bi klawsola ta' 
sigurtà (safe harbour clause) li tistabbilixxi preżuppożizzjoni kontestabbli ta' attività interna.

Emenda 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 513
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-inqas 90% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-

(b) mill-inqas 90% tal-fatturat totali medju
ta’ dik il-persuna ġuridika hu ġġenerat 
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awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtoritatijiet kontraenti;

permezz ta' attivitajiet imwettqa għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtoritatijiet kontraenti;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kriterji użati biex ikunu definiti attivitajiet konġunti 'interni' u li jiġġustifikaw l-
esklużjoni ta' dawn il-kuntratti mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva. Il-frażi '90% tal-
attivitajiet' tiċċara waħda mit-termini użati fil-każistika ('ħafna mill-attivitajiet') imma mhux 
l-oħra, għalhekk il-proposta għandha tinkludi l-frażi '90% tal-fatturat'.

Emenda 514
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-parti essenzjali tal-attivitajiet ta’ dik 
il-persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtoritatijiet kontraenti;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-format jirrifletti s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE.

Emenda 516
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi salvagwardata l-kompetizzjoni din l-eċċezzjoni għandha tkun limitata kemm hu 
possibbli. Għalhekk jeħtieġ li l-attivitajiet kollha, jiġifieri 100% tal-attivitajiet tal-persuna 
ġuridika għandhom jitwettqu għall-awtorità kontraenti li jikkontrollawha.

Emenda 517
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tfisser li l-entità tas-settur pubbliku tista' tingħata b'mod dirett 
kuntratt mill-entità ta' kontroll tas-settur pubbliku, u mbagħad tmur fis-suq b'sehem ta' 10%.
Din l-10% tista' tkun tfisser miljuni ta' euros, li għandhom il-possibilità li joħolqu distorsjoni 
għall-kompetizzjoni f'diversi oqsma tan-negozju. Ma jkunx hemm kundizzjonijiet ugwali jekk 
entità tas-settur pubbliku tkun tista' tbiegħ servizzi u prodotti fl-istess suq kompetittiv ma' 
entitajiet privati.

Emenda 518
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) mill-inqas 50% tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtoritatijiet kontraenti;

Or. nl

Emenda 519
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 520
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) hemm biss parteċipazzjoni privata 
passiva i.e. parteċipazzjoni li ma 
tippermetti l-ebda influenza fuq l-
attivitajiet operattiv tal-persuna ġuridika 
kkontrollata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kooperazzjoni stabbilita fuq perjodu twil bejn l-awtoritajiet kontraenti u l-operaturi privati 
m'għandhiex tiġi mminata mil-liġi tal-akkwist pubbliku.

Emenda 522
Wim van de Camp

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

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

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

Or. nl

Emenda 523
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata, 
sakemm ma jkunx hemm rekwiżit legali 
fl-Istat Membru relevanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni privata hi rekwiżit legali f'xi Stati Membri, minħabba żviluppi storiċi u 
strutturi stabbiliti. Dawn il-forom ta' kooperazzjoni għandhom jibqgħu possibbli, imma kull 
parteċipazzjoni privata oħra għandha tiġi eskluża bi qbil mal-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja.

Emenda 524
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) il-parteċipazzjoni privata fil-persuna 
ġuridika kkontrollata ma taqbiżx 50% tal-
ishma tagħha bid-dritt tal-vot.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-investituri privati jistgħu biss jinfluenzaw id-deċiżjonijiet maniġerjali jekk ikollhom aktar 
minn 50% tal-ishma bi dritt tal-vot tal-persuna ġuridika kkontrollata. Din l-emenda 
tippermetti investimenti ta' kapital pur mingħajr ma taffettwa l-eżenzjoni ta' akkwist intern u 
ta' kooperazzjoni orizzontali.

Emenda 525
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 
awtorità kontraenti parteċipanti;
(b) dawk l-awtoritajiet kontraenti huma 
kapaċi jeżerċitaw flimkien influwenza 
deċiżiva fuq l-għanijiet strateġiċi u d-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata;
(c) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tfittex l-ebda interess li huwa distint minn 
dak tal-awtoritajiet pubbliċi li hija 
affiljata magħhom;
(d) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tikseb l-ebda gwadann ieħor, minbarra r-
rimborż tal-ispejjeż attwali mill-kuntratti 
pubbliċi mal-awtoritajiet kontraenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemmx bżonn ta' din l-interpretazzjoni daqstant wiesgħa tas-sentenza tal-QEĠ minbarra 
li ma tikkontribwixxix biex tagħmel it-test qasir u preċiż.
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Emenda 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 
awtorità kontraenti parteċipanti;
(b) dawk l-awtoritajiet kontraenti huma 
kapaċi jeżerċitaw flimkien influwenza 
deċiżiva fuq l-għanijiet strateġiċi u d-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata;
(c) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tfittex l-ebda interess li huwa distint minn 
dak tal-awtoritajiet pubbliċi li hija 
affiljata magħhom;
(d) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tikseb l-ebda gwadann ieħor, minbarra r-
rimborż tal-ispejjeż attwali mill-kuntratti 
pubbliċi mal-awtoritajiet kontraenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Issegwi mill-emenda għall-Artikolu 11(3)(a) tal-istess awtur.

Emenda 527
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 
awtorità kontraenti parteċipanti;
(b) dawk l-awtoritajiet kontraenti huma 
kapaċi jeżerċitaw flimkien influwenza 
deċiżiva fuq l-għanijiet strateġiċi u d-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata;
(c) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tfittex l-ebda interess li huwa distint minn 
dak tal-awtoritajiet pubbliċi li hija 
affiljata magħhom;
(d) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tikseb l-ebda gwadann ieħor, minbarra r-
rimborż tal-ispejjeż attwali mill-kuntratti 
pubbliċi mal-awtoritajiet kontraenti.

Or. nl

Emenda 528
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 
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awtorità kontraenti parteċipanti;
(b) dawk l-awtoritajiet kontraenti huma 
kapaċi jeżerċitaw flimkien influwenza 
deċiżiva fuq l-għanijiet strateġiċi u d-
deċiżjonijiet importanti tal-persuna 
ġuridika kkontrollata;
(c) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tfittex l-ebda interess li huwa distint minn 
dak tal-awtoritajiet pubbliċi li hija 
affiljata magħhom;
(d) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tikseb l-ebda gwadann ieħor, minbarra r-
rimborż tal-ispejjeż attwali mill-kuntratti 
pubbliċi mal-awtoritajiet kontraenti.

Or. de

Emenda 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 530
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 531
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 532
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

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

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

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

Or. en

Emenda 534
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta' spiss jitwaqqfu sussidjarji sabiex ifittxu interessi li jmorru lil hinn minn dawk tal-entità li 
qed tikkontrolla.  Għandu jkun għalhekk biżżejjed jekk l-interessi ma jkunux kuntrarji.

Emenda 535
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 536
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 537
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) il-persuna ġuridika kkontrollata tikseb
biss il-gwadann tar-rimborż tal-ispejjeż 
attwali, u dak li hu meħtieġ biex tinvesti 
fl-iżvilupp ta' aktar servizzi ta' kwalità,
mill-kuntratti pubbliċi mal-awtoritajiet 
kontraenti.

Or. en

Emenda 538
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ftehim konkluż bejn żewġ awtoritajiet 
kontraenti jew aktar ma għandux jitqies 

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

bħala kuntratt pubbliku skont it-tifsira tal-
Artikolu 2(7) ta’ din id-Direttiva, u 
għalhekk ma jaqax fil-kamp 
ta'applikazzjoni tad-Direttiva, meta jiġu 
sodisfatti l-kundizzjonijiet kumulattivi li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 539
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 540
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-iskop tas-sħubija hu l-provvediment 
ta' kompiti ta' servizz pubbliku mogħtija 
lill-awtoritajiet pubbliċi parteċipanti, jew 
il-provvediment ta' kompitu anċillari 
meħtieġ biex jingħata xogħol ta' servizz 
pubbliku mogħti lill-awtoritajiet pubbliċi 
kollha;

Or. en
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Emenda 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-iskop tas-sħubija hu l-provvediment 
ta' kompitu ta' servizz pubbliku fl-interess 
pubbliku mogħti lill-awtoritajiet pubbliċi, 
jew it-twettiq ta' attivitajiet ta' akkwist 
anċillari fit-tifsira tal-Artikolu 2(17), li hu 
meħtieġ sabiex jitwettaq xogħol ta' servizz 
pubbliku fl-interess pubbliku.
Jista' jkun hemm ġabra ta' kompiti fejn 
muniċipalità tiġi obbligata li tagħmel il-
pagamenti, sakemm dik il-kooperazzjoni 
tippermetti lill-muniċipalità li twettaq l-
obbligi tagħha b'mod aktar ekonomiku 
jew b'mod aktar effettiv;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tiċċarax il-kwistjoni tat-tifsira ta' 'kooperazzjoni leali'.
Madankollu, jeħtieġ ikun ċar li dan irid jinvolvi kompitu ta' servizz pubbliku mogħti lill-
awtorità kontraenti. Dan għandu jkopri wkoll attivitajiet ta' akkwist anċillari (IT, 
infrastruttura, eċċ.) li huma meħtieġa biex l-awtoritajiet kontraenti jkunu jistgħu jwettqu x-
kompiti tagħhom.

Emenda 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ftehim jistabbilixxi kooperazzjoni 
leali bejn l-awtoritajiet kontraenti 
parteċipanti, bil-għan li jwettaq b’mod 
konġunt ix-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 

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

tagħhom;

Or. de

Emenda 543
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ma tapplikax għat-test Malti.

Or. fr

Emenda 544
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-ftehim jistabbilixxi kooperazzjoni 
leali bejn l-awtoritajiet kontraenti 
parteċipanti, bil-għan li jwettaq ix-
xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tagħhom 
b'mod konġunt jew għal xulxin;

Or. de

Emenda 545
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-ftehim jistabbilixxi kooperazzjoni 
leali bejn l-awtoritajiet kontraenti 
parteċipanti li qed jaġixxu bħala awtorità 
kompetenti sabiex b’mod konġunt 
jiżguraw l-organizzazzjoni tal-istess 
xogħol ta’ servizz pubbliku; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-definizzjoni ta' kooperazzjoni orizzontali.

Emenda 546
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 547
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. nl

Emenda 548
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-ftehim huwa regolat biss minn 
kunsiderazzjonijiet ta' interess pubbliku;
dan jinkludi servizzi anċillari subordinati 
li huma meħtieġa sabiex jitwettqu servizzi 
ta' interess pubbliku;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjoni għal servizzi ta' interess pubbliku bi qbil mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja 
fil-każ C-480/06 għandha tkopri wkoll servizzi anċillari interni użati mill-awtorità kontraenti 
sabiex tiggarantixxi l-effiċjenza tas-serivizzi tagħha u l-istrutturi amministrattivi tagħha u 
sabiex torganizza r-rendiment tax-xogħlijiet meħtieġa legalment, u li ma jitwettqux għal terzi 
persuni.

Emenda 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) ix-xogħol qed jitwettaq biss mill-
awtoritajiet pubbliċi kkonċernati 
mingħajr l-involviment tal-kapital attiv 
privat;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-interess pubbliku naturalment jinsab fiċ-ċentru tal-ftehim. Referenza għall-projbizzjoni 
dwar kapital attiv privat madankollu hi aktar speċifika.

Emenda 551
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-ftehim huwa regolat biss minn 
kunsiderazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu 
mal-interess pubbliku, u s-servizzi u s-
servizzi anċillari meħtieġa relatati 
miegħu;

Or. de

Emenda 552
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-ftehim huwa regolat biss minn 
kunsiderazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu 
mal-interess pubbliku u m'għandux 
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orjentazzjoni tas-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-arranġamenti għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva biss 
jekk ma jkollhomx orjentazzjoni tas-suq. Inkella tiġi ristretta l-kompetizzjoni.

Emenda 553
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. nl

Emenda 554
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna entitajiet bħal dawn maħluqa minn korpi pubbliċi joperaw permezz ta' sussidjarji 
kummerċjali biex iwettqu għadd ta' servizzi, kemm għal awtoritajiet lokali u kemm għal 
entitajiet assoċjati, u organizzazzjonijiet oħra fejn hemm falliment tas-suq f'dan ir-rigward.

Emenda 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-kriterju jmur lil hinn mill-kundizzjonijiet imniżżla fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja 
fil-każ 'Stadtreinigung Hamburg' (C-480/06).  L-adozzjoni ta' 10% tal-kriterju tal-essenzjalità 
wieħed ikun qed jagħmel analoġija inammissibbli mal-każistika interna li l-Qorti tal-
Ġustizzja ma għamlitx. Il-kliem misluf mil-leġiżlazzjoni tal-għajnuna mill-istat mhux adatt 
hawnhekk.

Emenda 557
Peter Simon
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 558
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-awtoritajiet pubbliċi parteċipanti ma 
jwettqux fis-suq miftuħ aktar minn 20%
f’termini tal-fatturat tal-attivitajiet, suġġetti 
għall-kuntratt;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika hi meħtieġa sabiex ma jinħoloqx tilwim legali.

Emenda 559
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti ma 
jwettqux fis-suq miftuħ aktar minn 15%
f’termini tal-fatturat tal-attivitajiet li huma 
rilevanti fil-kuntest tal-ftehim;
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Or. de

Emenda 560
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti ma 
jipparteċipawx fis-suq miftuħ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-emendi tal-paragrafi 1 u 3.

Emenda 561
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti ma 
jwettqux fis-suq miftuħ l-ebda fatturat tal-
attivitajiet li huma rilevanti fil-kuntest tal-
ftehim;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tfisser li l-entità tas-settur pubbliku tista' tingħata b'mod dirett kuntratt minn 
entità ta' kontroll tas-settur pubbliku oħra, u mbagħad tmur fis-suq b'sehem ta' 10%. Din l-
10% tista' tkun tfisser miljuni ta' euros, li għandhom il-possibilità li joħolqu distorsjoni għall-
kompetizzjoni f'diversi oqsma tan-negozju. Ma jkunx hemm kundizzjonijiet ugwali jekk entità 
tas-settur pubbliku tkun tista' tbiegħ servizzi u prodotti fl-istess suq kompetittiv ma' entitajiet 
privati.
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Emenda 562
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-kriterju jmur lil hinn mill-kundizzjonijiet imniżżla fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja 
fil-każ 'Stadtreinigung Hamburg' (C-480/06).  Il-kooperazzjoni bejn il-muniċipalitajiet ma 
tiffokax biss fuq ir-rimbors tal-ispejjeż. Il-projbizzjoni ta' trasferimenti finanzjarji ftit għandha 
rabta mal-prattika attwali u tmur lil hinn mill-każistika relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja; din 
għandha għalhekk titħassar.
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Emenda 564
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. nl

Emenda 565
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 566
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Il-ftehim ma jinvolvix trasferimenti 
finanzjarji bejn awtoritajiet kontraenti 

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

Or. de

Emenda 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-kriterju jmur lil hinn mill-kundizzjonijiet imniżżla fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja 
fil-każ 'Stadtreinigung Hamburg' (C-480/06).  Analoġija inamissibbli mal-każistika interna hi 
stabbilita li mhijiex adatta mal-kooperazzjoni bejn il-miniċipalitajiet. 
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Emenda 569
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) ix-xogħol qed jitwettaq biss mill-
awtoritajiet pubbliċi kkonċernati, 
mingħajr parteċipazzjoni ta' parti privata 
bl-eċċezzjoni ta' awtoritajiet kontraenti li 
qed jipparteċipaw f'kooperazzjoni bħala 
korp legali pubbliku fit-tifsira tal-
Artikolu 2(6) ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 570
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) ma hemmx parteċipazzjoni privata fl-
ebda waħda mill-awtoritajiet kontraenti 
involuti, sakemm m'hemmx rekwiżit legali 
fl-Istati Membri relevanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni privata hi rekwiżit legali f'xi Stati Membri, minħabba żviluppi storiċi u 
strutturi stabbiliti. Dawn il-forom ta' kooperazzjoni għandhom jibqgħu possibbli, imma kull 
parteċipazzjoni privata oħra għandha tiġi eskluża bi qbil mal-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja.

Emenda 571
Jürgen Creutzmann.



AM\908711MT.doc 53/159 PE492.858v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) il-parteċipazzjoni privata fi kwalunkwe
mill-awtoritajiet kontraenti ma taqbiżx 
50% tal-ishma tagħha bid-dritt tal-vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investituri privati jistgħu biss jinfluenzaw id-deċiżjonijiet maniġerjali jekk ikollhom aktar 
minn 50% tal-ishma bi dritt tal-vot tal-persuna ġuridika kkontrollata. Din l-emenda 
tippermetti investimenti ta' kapital pur mingħajr ma taffettwa l-eżenzjoni ta' akkwist intern u 
ta' kooperazzjoni orizzontali.

Emenda 572
Philippe Juvin.

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għal ftehimiet konklużi bejn diversi 
awtoritajiet kontraenti jew gruppi ta' 
awtoritajiet kontraenti li jipprevedu, fil-
kuntest tal-organizzazzjoni interna ta' Stat 
Membru, għat-trasferiment ta' setgħat 
bejn il-partijiet bl-għan li jitwettaq xogħol 
ta' servizz pubbliku. 
M'għandux ikun hemmx parteċipazzjoni 
privata fl-ebda waħda mill-awtoritajiet 
kontraenti involuti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni espliċita ta' kooperazzjoni orizzontali (Artikolu 11(4)) twassal għal dubji dwar l-
istatus, skont id-Direttiva, ta' arranġamenti għal trasferiment ta' setgħat bejn awtoritajiet 
pubbliċi ('intercommunalité' skont il-liġi Franċiża),li ma jkunux esklużi espliċitament.
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Għalhekk, qed jiġi propost paragrafu ġdid li jeskludi dawn l-arranġamenti.

Emenda 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Issegwi mill-emenda għall-Artikolu 11(1)(c) u (3)(c) tal-istess awtur.

Emenda 574
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 575
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-mument tal-għoti tal-kuntratt jew tal-
konklużjoni tal-ftehim għandu jiġi 
vverifikat li m’hemm l-ebda l-ebda forma 
ta' parteċipazzjoni privata u tal-
kundizzjonijiet l-oħra kollha msemmija 
fil-paragrafi 1 sa 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet kollha għandhom ikunu verifikati fl-istadju tal-għoti tal-kuntratt, mhux biss 
il-parteċipazzjoni privata.

Emenda 576
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1 
sa 4 għandhom jieqfu milli japplikaw mill-
mument li fih isseħħ kwalunkwe 
parteċipazzjoni privata, bl-effett li l-
kuntratti attwali jkunu jridu jinfetħu għall-
kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari ta’ akkwist, sakemm il-
parteċipazzjoni privata tkun legalment 
imposta u/jew il-parteċipazzjoni privata 
ma kinitx prevista meta sar il-kuntratt 
inizjalment.

Or. en
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Emenda 577
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 578
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1 
sa 4 għandhom jieqfu milli japplikaw mill-
mument li fih ma tkunx issodisfata waħda 
mill-kundizzjonijiet kumulattivi elenkati 
hawn, bl-effett li l-kuntratti attwali jkunu 
jridu jinfetħu għall-kompetizzjoni permezz 
ta’ proċeduri regolari ta’ akkwist.

Or. en

Emenda 579
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1 
sa 4 għandhom jieqfu milli japplikaw mill-
mument li fih isseħħ kwalunkwe 
parteċipazzjoni privata, bl-effett li l-
kuntratti attwali jkunu jridu jinfetħu għall-
kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari ta’ akkwist, sakemm il-
parteċipazzjoni privata fil-persuna 
ġuridika li tikkonvertiha f'impriża 
assoċjata tiġi akkwistata permezz ta' 
waħda mill-proċeduri imniżżla f'din id-
Direttiva jew fid-Direttivi (li jieħdu post 
id-Direttiva 2004/17/KE).

Or. es

Emenda 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-kuntratt jikkonċerna 
inċinerazzjoni tal-iskart, il-perċentwali fl-
Artikolu 11, paragrafu 1, punt b, 
paragrafu 3, punt b u paragrafu 4, punt c, 
huma 50%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm tħassib speċifiku li t-test il-ġdid jista' jkollu effetti ta' ħsara fuq l-inċinerazzjoni tal-
iskart li qed jitqies bħala mod mixtieq li permezz tiegħu jiġi mmaniġjat l-iskart. Minħabba li 
f'xi Stati Membri l-awtoritajiet lokali huma obbligati bil-liġi jittrattaw l-iskart muniċipali, 
dawn investew ammonti konsiderevoli f'impjanti ta' inċinerazzjoni; investimenti li setgħu 
kienu kummerċjalment vijabbli u b'limitu minimu ta' 90% dawn ikollhom jiftħu offerti għall-
inċinerazzjoni tal-iskart anke jekk ma jkunx hemm alternattivi kummerċjalment ġenwini meta 
titqies il-kapaċità privata limitata.
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Emenda 581
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Madanakollu t-trasferiment tal-
kompiti bejn l-organizzazzjonijiet tas-
settur pubbliku huwa kwistjoni tal-
organizzazzjoni amministrattiva interna 
tal-Istati Membri u mhuwiex sottopost 
għar-regoli tal-akkwist.

Or. en

Emenda 582
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Kuntratti ta’ servizz mogħtija abbażi ta’ 

dritt esklużiv.
Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għall-kuntratti ta’ servizzi pubbliċi 
mogħtija minn awtorità kontraenti lil 
awtorità kontraenti oħra jew lil 
assoċjazzjoni ta’ awtoritajiet kontraenti 
abbażi ta’ dritt esklużiv li huma jgawdu 
skont liġi, regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva ppubblikati li jkunu 
kumpatibbli mat-trattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riintroduzzjoni tal-Artikolu 18 mid-Direttiva 2004/18/KE attwali. Dan l-Artikolu huwa 
importanti għal operazzjonijiet ta’ interess ġenerali, pereżempju l-logħob tal-azzard (lotteriji 
organizzati mill-Istat) u r-rimi tal-iskart. Permezz ta’ dan l-Artikolu huwa possibbli li l-
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awtoritajiet jirriservaw ċerti operazzjonijiet għal kumpaniji interni speċifiċi. Il-Qorti 
Ewropea applikat din id-dispożizzjoni fil-każ C-360/96.

Emenda 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kuntratti ta’ xogħlijiet li huma sussidjati 
direttament mill-awtoritajiet kontraenti 
b’aktar minn 50 % u li l-valur stmat 
tagħhom, qabel il-VAT, huwa daqs jew 
aktar minn EUR 5 000 000, fejn dawn il-
kuntratti jkunu jinvolvu waħda mill-
attivitajiet li ġejjin:

(a) kuntratti ta’ xogħlijiet li huma sussidjati 
direttament mill-awtoritajiet kontraenti 
b’aktar minn 50 % u li l-valur stmat 
tagħhom, qabel il-VAT, huwa daqs jew 
aktar minn EUR 8 000 000, fejn dawn il-
kuntratti jkunu jinvolvu waħda mill-
attivitajiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kuntratti ta’ servizzi li huma sussidjati 
direttament mill-awtoritajiet kontraenti 
b’aktar minn 50 % u li l-valur stmat 
tagħhom, qabel il-VAT, huwa daqs jew 
aktar minn EUR 200 000 u li huma 
marbutin ma’ kuntratt ta’ xogħlijiet fis-sens 
tal-punt (a).

(b) kuntratti ta’ servizzi li huma sussidjati 
direttament mill-awtoritajiet kontraenti 
b’aktar minn 50 % u li l-valur stmat 
tagħhom, qabel il-VAT, huwa daqs jew 
aktar minn EUR 400 000 u li huma 
marbutin ma’ kuntratt ta’ xogħlijiet fis-sens 
tal-punt (a).

Or. en

Emenda 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġetta għall-Artikolu 346 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, din id-Direttiva għandha tapplika 
għall-għoti ta’ kuntratti pubbliċi u għall-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati fl-
oqsma tad-difiża u s-sigurtà, bl-eċċezzjoni 
tal-kuntratti li ġejjin:

1. Soġġetta għall-Artikolu 1(3), din id-
Direttiva għandha tapplika għall-għoti ta’ 
kuntratti pubbliċi u għall-kompetizzjonijiet
ta’ disinn organizzati fl-oqsma tad-difiża u 
s-sigurtà, bl-eċċezzjoni tal-kuntratti li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li ma jkunx hemm irduppjar bejn din id-Direttiva u r-regoli applikabbli 
dwar l-Akkwist tad-Difiża.

Emenda 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal kuntratti pubbliċi u kompetizzjonijiet 
ta’ disinn għajr dawk imsemmija fl-ewwel
paragrafu sa fejn il-protezzjoni tal-interessi 
ta’ sigurtà essenzjali ta’ Stat Membru ma 
tkunx tista’ tiġi garantita fi proċedura ta’ 
akkwist kif speċifikat f’din id-Direttiva.

2. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal kuntratti pubbliċi u kompetizzjonijiet 
ta’ disinn li mhumiex eżentati skont l-
ewwel paragrafu fejn: 

(a) il-protezzjoni tal-interessi ta’ sigurtà 
essenzjali ta’ Stat Membru ma tkunx tista’ 
tiġi garantita fi proċedura ta’ akkwist kif 
speċifikat f’din id-Direttiva;

(b) l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva se 
tobbliga lill-Istat Membru jgħaddi 
informazzjoni li jqis li l-isvelar tagħha 
kuntrarju għall-interessi essenzjali tas-
sigurtà tiegħu; jew
(c) l-akkwist u r-rendiment tal-kuntratt 
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jew il-kuntest għandhom ikunu 
akkumpanjati minn miżuri ta' sigurtà bi 
qbil mal-liġijiet, regolamenti jew 
dispożizzjonijiet amministrattivi fis-seħħ 
fl-Istat Membru kkonċernat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li ma jkunx hemm irduppjar bejn din id-Direttiva u r-regoli applikabbli 
dwar l-Akkwist tad-Difiża.

Emenda 587
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prinċipju tal-akkwisti Għan u prinċipji tal-akkwisti

Or. en

Emenda 588
Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korpi ta' xiri għandhom jiżguraw, f'rabta 
mal-proċedura tal-akkwist, li l-persunal li 
qed jaħdem fit-twettiq tal-kuntratti tas-
servizzi jew tax-xogħlijiet li huma s-
suġġett tal-proċedura jkunu garantiti 
kundizzjonijet tax-xogħol deċenti u li l-
proċedura tal-akkwist ma twassalx għall-
ebda trattament ħażin. 

Or. fi



PE492.858v01-00 62/159 AM\908711MT.doc

MT

Emenda 589
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta’ din id-Direttiva hu li tiġi 
salvagwardata l-effiċjenza tal-użu tal-
fondi pubbliċi, jiġi promoss l-akkwist 
pubbliku, tissaħħaħ il-kompetizzjoni u l-
funzjonament tas-swieq tal-akkwist 
pubbliku u jiġu salvagwardati 
opportunitajiet indaqs għal kumpaniji u 
fornituri oħrajn fl-għoti ta’ provvista, 
servizz u kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi 
f’offerti kompetittivi għall-akkwist 
pubbliku.

Or. en

Emenda 590
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disinn tal-akkwist ma għandux isir bil-
għan li l-akkwist jiġi eskluż mill-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva jew 
sabiex inaqqas il-kompetizzjoni b’mod 
artifiċjali.

imħassar

Or. fr

Emenda 591
Pablo Arias Echeverría
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Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disinn tal-akkwist ma għandux isir bil-
għan li l-akkwist jiġi eskluż mill-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva jew 
sabiex inaqqas il-kompetizzjoni b’mod 
artifiċjali.

Id-disinn tal-akkwist ma għandux isir bil-
għan li l-akkwist jiġi eskluż mill-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva jew
sabiex inaqqas il-kompetizzjoni b’mod 
artifiċjali. Il-proċeduri għandhom dejjem 
ikunu akkumpanjati minn salvagwardji 
adegwati li jiżguraw l-osservanza tal-
prinċipji ta' trattament ugwali u 
trasparenza, kompetizzjoni ħielsa, 
riklamar u ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi 
pubbliċi.

Or. es

Emenda 592
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni u r-regoli 
soċjali u tax-xogħol li japplikaw fil-pajjiż 
li fih qed isir ix-xogħol, is-servizz jew il-
prodott li hu s-suġġett ta' offerta, kif 
imniżżel fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew 
fil-konvenzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
tax-xogħol dwar il-kundizzjonijiet tax-
xogħol imniżżla fl-Anness XI.

Or. fi

Emenda 593
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jirrispettaw id-dewmien fil-ħlas kif 
stabbilit fid-Direttiva 2011/7/UE.

Or. en

Emenda 594
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi relatati mal-
protezzjoni soċjali u tal-impjieg u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol li japplikaw fil-
post fejn jitwettaq ix-xogħol, is-servizz jew 
il-provvista, kif stipulat fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni jew nazzjonali u/jew fi 
ftehimiet kollettivi jew dispożizzjonijiet 
tal-liġi internazzjonali tax-xogħol elenkati 
fl-Anness XI.

Or. en

Emenda 595
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija tal-akkwist elettroniku u tal-
iskeda ta' żmien għall-akkwist elettroniku 
obbligatorju sa nofs l-2016 għandhom 
ikunu implimentati kif propost mill-
Kummissjoni. Se jinħoloq aċċess faċli 
għal pjattaforma unika għall-Ewropa 



AM\908711MT.doc 65/159 PE492.858v01-00

MT

kollha b'sistema operattiva unika 
b'servizzi pprovduti fil-lingwi uffiċjali 
kollha tal-UE.

Or. en

Emenda 596
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 15, paragrafi 2a u b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-akkwist pubbliku għandu jintuża biex 
isir tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv u biex jappoġġa objettivi tas-
soċjetà komuni u biex jipprovdi prodotti u 
servizzi ta' kwalità għolja. Hu d-dritt tal-
awtoritajiet pubbliċi fil-livelli kollha li 
jiddeċiedu kif iridu jipprovdu l-
ikkummissjonar u jorganizzaw is-servizzi 
tagħhom.
L-operaturi ekonomiċi għandhom 
japplikaw l-obbligi relatati mal-
protezzjoni soċjali u tal-impjieg u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol li japplikaw fil-
post fejn jitwettaq ix-xogħol, is-servizz jew 
il-provvista, kif stipulat fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni jew nazzjonali u/jew fi 
ftehimiet kollettivi jew dispożizzjonijiet 
tal-liġi internazzjonali tax-xogħol b'mod 
partikolari fil-Konvenzjoni 94 tal-ILO.

Or. en

Emenda 597
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2b (ġdid)



PE492.858v01-00 66/159 AM\908711MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jimmiraw għall-"aħjar valur" fil-politika 
tal-akkwist. Dan jinkiseb permezz tal-
għoti tal-kuntratt pubbliku lill-offerta li 
tkun l-iktar vantaġġuża mil-lat 
ekonomiku.

Or. en

Emenda 598
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dettalji tal-kuntratti pubbliċi 
għandhom ikunu pubbliċi.

Or. en

Emenda 599
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 600
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test attwali jidher li jindika li, għall-provvista ta' servizzi li fil-parti l-kbira tagħhom 
jikkonsistu f'persunal professjonali (bħal konsulenza relatata mal-inġinerija), il-kandidati fit-
talba biex jipparteċipaw jistgħu jiddefinixxu t-timijiet tal-proġett.  Fil-prattika hu impossibbli 
għal min jitfa' l-offerta li jikkommetti l-persunal allokat f'dan l-istadju, meta wieħed iqis it-tul 
tal-proċedura tal-għażla u tal-għoti tal-kuntratt.

Emenda 601
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madanakollu, fil-każ ta’ kuntratti pubbliċi 
ta’ servizzi u xogħlijiet kif ukoll kuntratti 
pubbliċi ta’ provvista li jkopru servizzi 
addizzjonali jew operazzjonijiet ta’ bini u 
installazzjoni, il-persuni ġuridiċi jistgħu 
jkunu meħtieġa jindikaw, fl-offerta jew fit-

Madanakollu, fil-każ ta’ kuntratti pubbliċi 
ta’ servizzi u xogħlijiet kif ukoll kuntratti 
pubbliċi ta’ provvista li jkopru servizzi 
addizzjonali jew operazzjonijiet ta’ bini u 
installazzjoni, il-persuni ġuridiċi jistgħu 
jkunu meħtieġa jindikaw, fl-offerta jew fit-



PE492.858v01-00 68/159 AM\908711MT.doc

MT

talba għal parteċipazzjoni, l-ismijiet u l-
kwalifiki professjonali relevanti tal-
persunal li għandu jkun responsabbli mit-
twettiq tal-kuntratt inkwistjoni.

talba għal parteċipazzjoni, il-kwalifiki
professjonali relevanti tal-persunal li 
għandu jkun responsabbli mit-twettiq tal-
kuntratt inkwistjoni.

Or. es

Emenda 602
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist 
pubbliku għal workshops protetti jew atturi 
ekonomiċi li l-għan tagħhom huwa l-
integrazzjoni soċjali u professjonali ta’ 
ħaddiema li għandhom diżabbiltà jew li 
huma żvantaġġati jew jipprovdu sabiex 
dawn il-kuntratti jitwettqu fil-kuntest tal-
programmi ta’ impjiegi protetti, sakemm 
aktar minn 30% tal-impjegati ta’dawk il-
workshops, atturi jew programmi 
ekonomiċi huma persuni b’diżabilità u/jew 
persuni żvantaġġati. 'Persuni żvantaġġati' 
jinkludi fost oħrajn: persuni bla impjieg, 
persuni li għaddejjin minn diffikultà 
partikolari biex jintegraw, persuni f'riskju 
ta' esklużjoni, membri ta' gruppi 
vulnerabbli u membri ta' minoritajiet 
żvantaġġati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'persuni żvantaġġati' jeħtieġ ikun speċifikat għaliex hu aktar wiesa' minn 'persuni 
b'diżabilità' kif imsemmi fid-Direttivi attwali. Din id-definizzjoni toħloq aktar ċarezza legali.

Emenda 603
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta għal direttiva
Artikolu 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(a) workshops protetti li l-maġġor parti 
tal-promoturi u parteċipanti tagħhom 
huma korpi li ma jagħmlux qliegħ, jew 
jipprovdu sabiex dawn il-kuntratti jitwettqu 
fil-kuntest tal-programmi ta’ impjiegi 
protetti, sakemm  il-maġġoranza tal-
ħaddiema kkonċernati huma persuni 
b'diżabilitajiet li, minħabba n-natura jew 
il-gravità tad-diżabilitajiet tagħhom, ma 
jistax ikollhom impjieg taħt 
kundizzjonijiet normali jew mhux faċli 
jsibu impjieg fis-suq ordinarju;
(b) impriżi jew programmi soċjali li l-
għan prinċipali tagħhom hu l-
integrazzjoni soċjali u professjonali ta' 
ħaddiema żvantaġġati, sakemm aktar minn 
30% tal-impjegati ta’dawk l-atturi jew il-
programmi ekonomiċi huma persuni 
ħaddiema żvantaġġati.

Is-sejħa għall-kompetizzjoni għandha 
tagħmel referenza għal din id-
dispożizzjoni.

Is-sejħa għall-kompetizzjoni għandha 
tagħmel referenza għal din id-
dispożizzjoni.

Fl-Istati Membri fejn iċ-ċirkustanzi 
jiġġustifikaw, minħabba li hemm għadd 
kbir ta' persuni b'diżabilità li jistgħu 
jaħdmu imma mhumiex attivi, il-kuntratti 
riservati msemmija fil-punt (a) hawn fuq 
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għandhom ikunu ugwali għal mill-inqas 
l-għadd jew il-perċentwali ta' kuntratti 
indikati mill-korpi kontraenti jew minn 
korpi kompetenti oħra. 

Or. es

Emenda 604
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 605
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor
f’din id-Direttiva jew fil-liġi nazzjonali li 
tikkonċerna l-aċċess għal informazzjoni, u 
mingħajr ħasara għall-obbligi relatati mar-
reklamar ta’ kuntratti mogħtija u mal-

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

Artikoli 48 u 53 ta’ din id-Direttiva, l-
awtorità kontraenti ma għandhiex 
tiddivulga informazzjoni mgħoddija lilha 
minn atturi ekonomiċi li hija mniżżla bħala 
kunfidenzjali, inklużi, iżda mhux limitati 
għal, sigrieti tekniċi jew kummerċjali u l-
aspetti kunfidenzjali tal-offerti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiċċara li din ir-regola ma tapplikax jekk l-awtorità kontraenti hi ntitolata jew obbligata 
li tgħaddi l-informazzjoni relevanti - pereżempju skont il-liġi.

Emenda 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor 
f’din id-Direttiva jew fil-liġi nazzjonali li 
tikkonċerna l-aċċess għal informazzjoni, u 
mingħajr ħsara għall-obbligi relatati mar-
reklamar ta’ kuntratti mogħtija u mal-
informazzjoni għal kandidati u offerenti 
stabbiliti fl-Artikoli 48 u 53 ta’ din id-
Direttiva, l-awtorità kontraenti ma 
għandhiex tiddivulga informazzjoni u 
dettalji tal-offerti mgħoddija lilha minn 
atturi ekonomiċi.

Or. fr

Emenda 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 



PE492.858v01-00 72/159 AM\908711MT.doc

MT

Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li din id-dispożizzjoni ma tapplikax fejn l-awtorità kontraenti tista' jew għandha 
tiżvela din l-informazzjoni bi qbil ma' dispożizzjonijiet varji oħra, eż. fi proċedura ta' 
reviżjoni, meta mitluba mill-awtorità ta' kontroll jew f'każ ta' qorti.

Emenda 608
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor 
f’din id-Direttiva jew fil-liġi nazzjonali li 
tikkonċerna l-aċċess għal informazzjoni, u 
mingħajr ħasara għall-obbligi relatati mar-
reklamar ta’ kuntratti mogħtija u mal-
informazzjoni għal kandidati u offerenti 
stabbiliti fl-Artikoli 48 u 53 ta’ din id-
Direttiva, l-awtorità kontraenti ma 

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

għandhiex tiddivulga informazzjoni 
mgħoddija lilha minn atturi ekonomiċi,
b'mod partikolari, sigrieti tekniċi jew 
kummerċjali u l-aspetti kunfidenzjali tal-
offerti.

Nuqqas ta' konformità ma' dan l-obbligu 
jagħmel l-awtorità kontraenti 
responsabbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tad-dispożizzjonijiet dwar il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni li jagħtu l-kandidati 
jew min jitfa' l-offerta lill-awtorità kontraenti matul il-proċeduri tal-akkwist. L-awtorità 
kontraenti għandha tkun responsabbli jekk informazzjoni sensittiva, bħal sigrieti tekniċi jew 
kummerċjali, jiġu żvelati.

Emenda 609
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan l-obbligu għandu jiġi eżerċitat 'bl-aktar rieda tajba' (uberrima fides) kif diġà hemm 
f'uħud mil-liġijiet nazzjonali.

Emenda 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jimponu rekwiżiti fuq l-atturi ekonomiċi 
bil-għans li tiġi mħarsa n-natura 
kunfidenzjali tal-informazzjonli li l-
awtoritajiet kontraenti jqiegħdu għad-
dispożizzjoni matul il-proċedura ta’ 
akkwist.

2. Nuqqas ta' konformità ma' dan l-
obbligu jagħmel l-awtorità jew l-entità 
kontraenti responsabbli.

Or. fr

Emenda 611
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jimponu 
rekwiżiti fuq l-atturi ekonomiċi bil-għans li 
tiġi mħarsa n-natura kunfidenzjali tal-
informazzjonli li l-awtoritajiet kontraenti 
jqiegħdu għad-dispożizzjoni matul il-
proċedura ta’ akkwist.

2. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jimponu 
rekwiżiti fuq l-atturi ekonomiċi bil-għan li 
tiġi mħarsa n-natura kunfidenzjali tal-
informazzjonli li l-awtoritajiet kontraenti 
jqiegħdu għad-dispożizzjoni matul il-
proċedura ta’ akkwist, jekk l-iżvelar ta' din 
l-informazzjoni jippreġudika l-
kompetizzjoni ġusta.

Or. en
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Emenda 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan l-Artikolu m'għandux iwaqqaf l-
iżvelar pubbliku ta' kuntratti konklużi, 
inklużi kwalunkwe bidla sussegwenti.

Or. en

Emenda 613
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu 
m’għandhomx iwaqqaf l-iżvelar pubbliku 
ta’ kuntratti ladarba jiġu konklużi inkluża 
kwalunkwe bidla sussegwenti.

Or. en

Emenda 614
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) telefown fil-każijiet jew iċ-ċirkustanzi 
mmsemmija fil-paragrafu 6;

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-telefown ma tantx jintuża f'dawn il-proċeduri; mezzi ta' komunikazzjoni li huma eħfef u li 
jiżguraw traċċabilità huma ppreferuti.

Emenda 615
Kerstin Westphal

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu 
obbligatorju tal-mezzi elettroniċi ta 
komunikazzjoni f’sitwazzjonijiet oħra 
minbarra dawk ipprovduti fl-Artikoli 32, 
33, 34, 35(2), 49(2) jew 51 ta’ din id-
Direttiva.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Xorta jibqa' possibbli fil-futur li l-offerti jsiru bil-kitba u bil-posta. Impriżi iżgħar li jieħdu 
sehem f'sejħiet għal offerti miftuħa għall-Ewropa kollha mhux aktar minn darba jew tnejn fis-
sena b'mod realistiku ma jistgħux ikunu mistennija jaġġornaw it-tagħmir tekniku b'mod 
kostanti. Dan l-obbligu jista' jwassal biex SMEs jitwarrbu mis-suq u jkunu ffavoriti kumpaniji 
kbar.

Emenda 616
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mezzi ta’ komunikazzjoni magħżula 
ġeneralment għandhom ikunu disponibbli u 
ma għandhomx jirristrinġu l-aċċess għall-
proċedura ta’ akkwist lill-operaturi 
ekonomiċi.

Il-mezzi ta’ komunikazzjoni magħżula 
ġeneralment għandhom ikunu disponibbli, 
aċċessibbli għal persuni b'diżabilità, u ma 
għandhomx jirristrinġu l-aċċess għall-
proċedura ta’ akkwist lill-operaturi 
ekonomiċi.
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Or. en

Emenda 617
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mezzi ta’ komunikazzjoni magħżula 
ġeneralment għandhom ikunu disponibbli u 
ma għandhomx jirristrinġu l-aċċess għall-
proċedura ta’ akkwist lill-operaturi 
ekonomiċi.

Il-mezzi ta’ komunikazzjoni magħżula 
ġeneralment għandhom ikunu disponibbli, 
aċċessibbli għal persuni b'diżabilità, u ma 
għandhomx jirristrinġu l-aċċess għall-
proċedura ta’ akkwist lill-operaturi 
ekonomiċi.

Or. en

Emenda 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiġi żgurata l-interoperabilità tal-
formats tekniċi kif ukoll tal-istandards tal-
ipproċessar u tal-messaġġi, b’mod 
partikolari fil-kuntest transkonfinali, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 89 
sabiex tistabbilixxi l-użu mandatorju ta’ 
standards tekniċi speċifiċi, tal-inqas fir-
rigward tal-użu tas-sottomissjoni 
elettronika, katalogi elettroniċi u mezzi 
għal awtentikazzjoni elettronika.

Sabiex tiġi żgurata l-interoperabilità tal-
formati tekniċi kif ukoll tal-istandards tal-
ipproċessar u tal-messaġġar, b’mod 
partikolari fil-kuntest transkonfinali, il-
Kummissjoni għandha tirrakkomanda l-
użu ta’ standards tekniċi speċifiċi, tal-inqas 
fir-rigward tal-użu tas-sottomissjoni 
elettronika, katalogi elettroniċi u mezzi 
għal awtentikazzjoni elettronika.

Or. en
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Emenda 619
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) talbiet għal parteċipazzjoni fi proċeduri 
għall-għoti ta’ kuntratti pubbliċi jistgħu 
jsiru bil-miktub jew bit-telefon; jekk bit-
telefon, trid tintbagħat konferma bil-
miktub qabel id-data ta’ skadenza tal-
perjodu stabbilit għar-riċevuta tagħhom;

(a) talbiet għal parteċipazzjoni fi proċeduri 
għall-għoti ta’ kuntratti pubbliċi jistgħu 
jsiru bil-miktub;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-telefown ma tantx jintuża f'dawn il-proċeduri; mezzi ta' komunikazzjoni li huma eħfef u li 
jiżguraw traċċabilità huma ppreferuti.

Emenda 620
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard minn sentejn (2) wara 
d-data speċifikata fl-Artikolu 92(1), il-
proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard minn erba' snin (4)
wara d-data speċifikata fl-Artikolu 92(1), 
il-proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskeda ta' żmien hi wisq ristretta.
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Emenda 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard minn sentejn (2) wara 
d-data speċifikata fl-Artikolu 92(1), il-
proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard minn erba' snin (4)
wara d-data speċifikata fl-Artikolu 92(1), 
il-proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-akkwist elettroniku jista' jnaqqas l-ispejjeż tat-transazzjoni u jżid it-trasparenza.
Madankollu, il-ħtieġa li l-komunikazzjoni elettronika fil-proċeduri tal-akkwist tiġi trasposta 
fil-liġi nazzjonali fi żmien sentejn wara l-adozzjoni tad-Direttiva hi wisq ambizzjuża. L-
introduzzjoni tal-akkwist elettroniku se jwassal għal spejjeż għolja tal-bidu, u l-awtoritajiet 
kontraenti u l-impriżi se jeħtiġilhom jadattaw għas-sistemi elettroniċi l-ġodda.

Emenda 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li,
sa mhux aktar tard minn sentejn (2) wara 
d-data speċifikata fl-Artikolu 92(1), il-
proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sal-1 ta' Jannar 2017, mill-inqas 70% tal-
proċeduri tal-akkwist skont din id-
Direttiva jitwettqu bl-użu ta' mezzi 
elettroniċi ta' komunikazzjoni, b'mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika, 
skont ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li,
sal-1 ta' Jannar 2020, il-proċeduri kollha 
ta’ akkwist taħt din id-Direttiva jitwettqu 
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billi jintużaw mezzi elettroniċi ta’ 
komunikazzjoni, b’mod partikolari s-
sottomissjoni elettronika skont ir-rekwiżiti 
ta’ dan l-Artikolu.

Fir-rigward tal-akkwist pubbliku tal-
kuntratti tax-xogħol, l-Istati Membri 
għandhom ukoll jinkoraġġixxu l-użu 
sistematiku ta' rappreżentazzjonijiet 
diġitali tridimensjonali wara t-termini ta' 
żmien ġenerali għall-implimentazzjoni tal-
akkwist elettroniku stabbilit fl-ewwel u t-
tieni subparagrafi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-approċċ fuq żewġ stadji hu meqjus bħala objettiv aktar realistiku minn dak propost 
mill-Kummissjoni, u jippermetti lill-awtoritajiet kontraenti żmien ta' ppjanar u ta' 
implimentazzjoni suffiċjenti. 

Emenda 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard minn sentejn (2) wara 
d-data speċifikata fl-Artikolu 92(1), il-
proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika
skont ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

7. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa kollha biex jiffaċilitaw l-
użu ta' mezzi elettroniċi, b'mod partikolari 
s-sottomissjoni elettronika, għal proċeduri 
ta’ akkwist kollha taħt din id-Direttiva 
skont ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 624
Peter Simon
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard minn sentejn (2) wara 
d-data speċifikata fl-Artikolu 92(1), il-
proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard minn erba' snin (4)
wara d-data speċifikata fl-Artikolu 92(1), 
il-proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

Or. de

Emenda 625
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard minn sentejn (2) wara 
d-data speċifikata fl-Artikolu 92(1), il-
proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard minn tliet snin (3) wara 
d-data speċifikata fl-Artikolu 92(1), il-
proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

Or. fr

Emenda 626
Monica Luisa Macovei

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 1. L-Istati Membri għandhom iwaqqfu 
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regoli sabiex minnufih u b’mod effettiv 
jipprevjenu, jidentifikaw u jirrimedjaw il-
kunflitti ta’ interess li jirriżultaw mit-
twettiq ta’ proċeduri ta’ akkwist li huma 
soġġetti għal din id-Direttiva, inkluż id-
disinn u t-tħejjija tal-proċedura, it-tfassil 
tad-dokumenti ta’ akkwist, l-għażla tal-
kandidati u l-offerenti u l-għotja tal-
kuntratt, sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u jkun żgurat 
trattament ugwali għall-offerenti kollha.

mekkaniżmi sabiex minnufih u b’mod 
effettiv jipprevjenu, jidentifikaw u 
jirrimedjaw il-kunflitti ta’ interess attwali, 
potenzjali jew possibbli li jirriżultaw mit-
twettiq ta’ proċeduri ta’ akkwist li huma 
soġġetti għal din id-Direttiva, inkluż id-
disinn u t-tħejjija tal-proċedura, it-tfassil 
tad-dokumenti ta’ akkwist, l-għażla tal-
kandidati u l-offerenti, l-għotja tal-kuntratt 
u l-fażi ta' implimentazzjoni, sabiex jiġi 
evitat kwalunkwe tgħawwiġ tal-
kompetizzjoni u jkun żgurat trattament 
ugwali għall-offerenti kollha.

Or. en

Emenda 627
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli sabiex minnufih u b’mod effettiv 
jipprevjenu, jidentifikaw u jirrimedjaw il-
kunflitti ta’ interess li jirriżultaw mit-
twettiq ta’ proċeduri ta’ akkwist li huma 
soġġetti għal din id-Direttiva, inkluż id-
disinn u t-tħejjija tal-proċedura, it-tfassil 
tad-dokumenti ta’ akkwist, l-għażla tal-
kandidati u l-offerenti u l-għotja tal-
kuntratt, sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u jkun żgurat 
trattament ugwali għall-offerenti kollha.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli sabiex minnufih u b’mod effettiv 
jipprevjenu, jidentifikaw u jirrimedjaw il-
kunflitti ta’ interess li jirriżultaw mit-
twettiq ta’ proċeduri ta’ akkwist li huma 
soġġetti għal din id-Direttiva, inkluż 
konsultazzjonijiet preliminari tas-suq, id-
disinn u t-tħejjija tal-proċedura, it-tfassil 
tad-dokumenti ta’ akkwist, l-għażla tal-
kandidati u l-offerenti u l-għotja tal-
kuntratt, sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u jkun żgurat 
trattament ugwali għall-offerenti kollha.

Or. en

Emenda 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp
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Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-idea ta’ kunflitt ta’ interessi tal-inqas 
għandha tkopri kwalunkwe sitwazzjoni 
fejn il-kategoriji ta’ persuni msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom interess privat, 
dirett jew indirett, fir-riżultat tal-proċedura 
ta’ akkwist, li jistgħu jinħassu li jxekklu t-
twettiq imparzjali u oġġettiv tad-dmirijiet 
tagħhom.

L-idea ta’ kunflitt ta’ interessi tal-inqas 
għandha tkopri kwalunkwe sitwazzjoni 
fejn il-kategoriji ta’ persuni msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom interess komuni, 
dirett jew indirett, fir-riżultat tal-proċedura 
ta’ akkwist, li jistgħu jinħassu li jxekklu t-
twettiq imparzjali u oġġettiv tad-dmirijiet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 629
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-idea ta’ kunflitt ta’ interessi tal-inqas
għandha tkopri kwalunkwe sitwazzjoni 
fejn il-kategoriji ta’ persuni msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom interess privat, 
dirett jew indirett, fir-riżultat tal-proċedura 
ta’ akkwist, li jistgħu jinħassu li jxekklu t-
twettiq imparzjali u oġġettiv tad-dmirijiet 
tagħhom.

L-idea ta’ kunflitt ta’ interessi għandha 
tkopri kwalunkwe sitwazzjoni fejn il-
kategoriji ta’ persuni msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom interess privat, 
dirett jew indirett, fir-riżultat tal-proċedura 
ta’ akkwist, li jistgħu jinħassu li jxekklu t-
twettiq imparzjali u oġġettiv tad-dmirijiet 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-idea ta’ kunflitt ta’ interessi tal-inqas L-idea ta’ kunflitt ta’ interessi għandha 
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għandha tkopri kwalunkwe sitwazzjoni 
fejn il-kategoriji ta’ persuni msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom interess privat, 
dirett jew indirett, fir-riżultat tal-proċedura 
ta’ akkwist, li jistgħu jinħassu li jxekklu t-
twettiq imparzjali u oġġettiv tad-dmirijiet 
tagħhom.

tkopri kwalunkwe sitwazzjoni fejn il-
kategoriji ta’ persuni msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom interess privat, 
dirett jew indirett, fir-riżultat tal-proċedura 
ta’ akkwist, li jistgħu jinħassu li jxekklu t-
twettiq imparzjali u oġġettiv tad-dmirijiet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ‘interessi 
privati’ tfisser kwalunkwe familja, il-ħajja
emozzjonali, interessi ekonomiċi, politiċi
jew interessi oħrajn kondiviżi mal-
kandidati jew l-offerenti, inklużi interessi 
professjonali f’kunflitt.

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ‘interessi 
komuni' tfisser kwalunkwe interess 
ekonomiku jew rabtiet tal-familja, 
kondiviżi mal-kandidati jew l-offerenti, 
inklużi interessi professjonali f’kunflitt.

Or. en

Emenda 632
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ‘interessi 
privati’ tfisser kwalunkwe familja, il-ħajja 
emozzjonali, interessi ekonomiċi, politiċi 
jew interessi oħrajn kondiviżi mal-
kandidati jew l-offerenti, inklużi interessi 
professjonali f’kunflitt.

'Interessi privati' għandha tinftiehem li 
tfisser kwalunkwe interessi ta' proprjetà 
jew finanzjarji kondiviżi mal-kandidati 
jew l-offerenti jew vantaġġi li joħorġu 
minn pagamenti finanzjarji diretti 
marbuta mal-impjieg, ma' kuntratt tal-
impjieg, investimenti u involviment 
f'attivitajiet appoġġati permezz ta' 
kuntratti. 
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Or. fr

Emenda 633
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-president tal-awtorità kontraenti u l-
membri tal-korpi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
tal-awtorità kontraenti li, mingħajr ma 
jkunu neċessarjament involuti fit-twettiq 
tal-proċedura ta’ akkwist, xorta waħda 
jistgħu jinfluwenzaw ir-riżultat ta’ dik il-
proċedura.

imħassar

Or. fr

Emenda 634
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-president tal-awtorità kontraenti u l-
membri tal-korpi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet
tal-awtorità kontraenti li, mingħajr ma 
jkunu neċessarjament involuti fit-twettiq 
tal-proċedura ta’ akkwist, xorta waħda 
jistgħu jinfluwenzaw ir-riżultat ta’ dik il-
proċedura.

(b) il-president tal-awtorità kontraenti li, 
mingħajr ma jkun neċessarjament involut
fit-twettiq tal-proċedura ta’ akkwist, xorta 
waħda jista' jinfluwenza ir-riżultat ta’ dik 
il-proċedura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Il-membri tal-korpi ta' teħid ta' deċiżjonijiet' tfisser kunsillieri lokali, deputati reġjonali u 
nazzjonali - din hi definizzjoni ferm wiesgħa li toħloq wisq burokrazija. Hemm strumenti oħra 
fis-seħħ f'ħafna Stati Membri li huma aktar adattati biex tiġi miġġielda l-korruzzjoni.
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Emenda 635
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li l-kandidati u l-offerenti huma 
mitluba li jressqu fil-bidu ta' proċedura ta' 
akkwist, dikjarazzjoni dwar l-eżistenza ta' 
kwalunkwe rabta privileġġata mal-persuni 
msemmija fil-paragrafu 2(b), li 
probabbilment ipoġġu lil dawk il-persuni 
f’sitwazzjoni ta’ kunflitt ta’ interess. L-
awtorità kontraenti għandha tindika fir-
rapport individwali msemmi fl-Artikolu 85 
jekk kandidat jew offerent ressaqx 
dikjarazzjoni.

(b) Li l-kandidati u l-offerenti, eż. diretturi 
ta' kumpaniji jew kwalunkwe persuna li 
għandha setgħat ta' deċiżjoni, setgħat jew 
kontroll fir-rigward tal-kandidat jew l-
offerent, huma mitluba li jressqu fil-bidu 
ta' proċedura ta' akkwist, dikjarazzjoni 
dwar l-eżistenza ta' kwalunkwe rabta 
privileġġata mal-persuni msemmija fil-
paragrafu 2(b), li probabbilment ipoġġu lil 
dawk il-persuni f’sitwazzjoni ta’ kunflitt 
ta’ interess. L-awtorità kontraenti għandha 
tindika fir-rapport individwali msemmi fl-
Artikolu 85 jekk kandidat jew offerent 
ressaqx dikjarazzjoni.

Or. en

Emenda 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jinstabu rabtiet privileġġjati, l-
awtorità kontraenti għandha tinforma 
minnufih lill-korp ta’ sorveljanza 
magħżul skont l-Artikolu 84 u tieħu l-
miżuri xierqa sabiex tiġi evitata kull tip ta’ 
influwenza żejda fil-proċess ta’ għoti u 
tiżgura t-trattament ugwali tal-kandidati u 
l-offerenti. Fejn il-kunflitt ta’ interess ma 
jkunx jista’ jiġi rimedjat b’mod effettiv 
b’mezzi oħra, il-kandidat jew l-offerent 
ikkonċernat għandu jiġi eskluż mill-

imħassar
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proċedura.

Or. en

Emenda 637
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jinstabu rabtiet privileġġjati, l-
awtorità kontraenti għandha tinforma 
minnufih lill-korp ta’ sorveljanza magħżul 
skont l-Artikolu 84 u tieħu l-miżuri xierqa 
sabiex tiġi evitata kull tip ta’ influwenza 
żejda fil-proċess ta’ għoti u tiżgura t-
trattament ugwali tal-kandidati u l-
offerenti. Fejn il-kunflitt ta’ interess ma 
jkunx jista’ jiġi rimedjat b’mod effettiv 
b’mezzi oħra, il-kandidat jew l-offerent 
ikkonċernat għandu jiġi eskluż mill-
proċedura.

Fejn jinstabu rabtiet privileġġjati, l-
awtorità kontraenti għandha minnufih
tieħu l-miżuri xierqa sabiex tiġi evitata kull 
tip ta’ influwenza żejda fil-proċess ta’ 
għoti, tiddokumenta b'mod adegwat dawk 
il-miżuri u tiżgura t-trattament ugwali tal-
kandidati u l-offerenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wisq burokratika. L-aħħar sentenza mhix meħtieġa, minħabba li l-ewwel sentenza hi ċara 
biżżejjed. It-trasparenza hi l-prijorità ewlenija.

Emenda 638
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jinstabu rabtiet privileġġjati, l-
awtorità kontraenti għandha tinforma 
minnufih lill-korp ta’ sorveljanza magħżul 
skont l-Artikolu 84 u tieħu l-miżuri xierqa 

Fejn jinstabu rabtiet privileġġjati, l-
awtorità kontraenti għandha minnufih tieħu 
l-miżuri xierqa sabiex tiġi evitata kull tip 
ta’ influwenza żejda fil-proċess ta’ għoti u 
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sabiex tiġi evitata kull tip ta’ influwenza 
żejda fil-proċess ta’ għoti u tiżgura t-
trattament ugwali tal-kandidati u l-
offerenti. Fejn il-kunflitt ta’ interess ma 
jkunx jista’ jiġi rimedjat b’mod effettiv 
b’mezzi oħra, il-kandidat jew l-offerent 
ikkonċernat għandu jiġi eskluż mill-
proċedura.

tiżgura t-trattament ugwali tal-kandidati u 
l-offerenti. Fejn il-kunflitt ta’ interess ma 
jkunx jista’ jiġi rimedjat b’mod effettiv 
b’mezzi oħra, il-kandidat jew l-offerent
ikkonċernat għandu jiġi eskluż mill-
proċedura.

Or. en

(Ara t-tħassir tal-Artikolu 84)

Emenda 639
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
individwu li jirraporta kunflitti mhux 
żvelati ta' interess ta' membri oħra tal-
persunal imsemmija fil-paragrafu 2(a) in 
bona fede għandu dritt li jkun protett 
kontra ritaljazzjoni. Ritaljazzjoni tfisser 
kull azzjoni diretta jew indiretta ta' ħsara 
rakkomandata, mhedda jew meħuda 
kontra individwu minħabba azzjoni bħal 
din.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jimplimentaw sistema ta' whistleblowing li tiffunzjona sew biex 
jiżguraw li dawn id-dispożizzjonijiet iħallu impatt.

Emenda 640
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-miżuri kollha meħuda skont dan l-
Artikolu għandhom jiġu dokumentati fir-
rapport individwali msemmi fl-
Artikolu 85.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wisq burokratika, għan ta' din ir-reviżjoni kien is-simplifikazzjoni sabiex ikun hemm aktar 
kosteffikaċja.

Emenda 641
Monica Luisa Macovei

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm il-mekkaniżmi xierqa li 
jimpedixxu, jidentifikaw u jirrimedjaw 
sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess.   
Dawn il-mekkaniżmi jistgħu jinvolvu l-
użu ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi.

Or. en

Emenda 642
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri li għandhom il-
protezzjoni tal-whistleblower għall-
impjegati pubbliċi biex jiġġieldu l-
korruzzjoni u ksur ieħor tal-liġi ċivili 
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u/jew ta' reati (fi ħdan is-settur pubbliku) 
jistgħu jitolbu li protezzjoni ekwivalenti 
tingħata lil impjegat li jaħdem bħala attur 
ekonomiku, jekk l-attur ekonomiku 
iħaddem servizzi b'fondi pubbliċi.

Or. en

Emenda 643
Monica Luisa Macovei

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw rimedju 
effettiv u fil-ħin, kif ukoll l-applikazzjoni 
ta' sanzjonijiet effettivi, dissważivi u 
proporzjonati fil-każ li r-regoli dwar 
konflitt ta' interess ma jkunux segwiti. Ir-
rimedju u s-sanzjonijiet għandhom 
jinkludu l-annullament ta' kuntratti 
pubbliċi konklużi bi ksur tar-regoli tal-
konflitt ta' interess u r-responsabilità 
għall-ħsara.

Or. en

Emenda 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 21a
Ħarsien tal-whistleblowers

Aġenziji u awtoritajiet tal-akkwist għandu 
jkollhom proċeduri interni ta' 
whistleblowing għall-persunal biex 
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jiżguraw li:
(a) kull membru tal-persunal (inkluż 
ħaddiema temporanji u fuq kuntratt, 
interni u konsulenti) li jagħmel żvelar in 
bona fede dwar kull tip ta' irregolarità 
jkun protett minn kwalunkwe forma ta' 
ritaljazzjoni, fastidju jew azzjonijiet ta' 
ħsara;
(b) il-kunfidenzjalità tal-whistleblowers 
tinżamm sakemm ma tkunx espliċitament 
rinunzjata minnhom;
(c) jkun hemm mekkaniżmi adegwati 
disponibbli għal żvelar li jsir, bħal 
helplines jew formoli onlajn;
(d) whistleblower li ssir ritaljazzjoni 
kontrih għandu d-dritt għal smigħ xieraq 
quddiem bord imparzjali u għandu jkun
kumpensat b'mod sħiħ; dawk li 
jikkommettu ritaljazzjoni għandhom 
ikunu sanzjonati kif xieraq;
(e) każi ta' żvelar għandhom ikunu 
investigati sew u tittieħed azzjoni 
korrettiva (fejn xieraq), u l-whistleblowers 
ikollhom l-għażla li jipparteċipaw f'dawn 
il-proċeduri; 
(f) il--maniġers għandhom jagħtu prova li 
kwalunkwe azzjoni li tittieħed kontra 
whistleblower tkun motivata minn 
raġunijiet differenti minn dawk tal-iżvelar 
li jseħħ;
(g) żvelar mhux preċiż, jekk magħmul in 
bona fede, jkun protett; żvelar muri li sar 
b'mod qarrieqi m'għandux ikun protett;
(h) l-amministrazzjoni u l-persunal 
għandhom ikunu mħarrġa sew fid-
drittijiet, il-politiki u l-proċeduri tal-
whistleblowing;
(i) il-politiki tal-whistleblower għandhom 
ikunu sorveljati u evalwati b'mod regolari 
minn korpi indipendenti;
(j) whistleblowing estern dwar uffiċjali 
eletti, NGOs, il-midja u partijiet oħra 
relatati għandu jkun protett jekk mezzi 
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interni ma jiffunzjonawx jew ma jeżistux. 

Or. en

Emenda 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 imħassar
Kondotta illeċita
Fil-bidu tal-proċedura, il-kandidati 
għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu 
dikjarazzjoni fuq l-unur li fl-imgħoddi ma 
għamlux dan li ġej u li l-anqas fil-ġejjini 
ma huma se:
(a) jinfluwenzaw fejn mhux mistħoqq il-
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-
awtorità kontraenti jew jiksbu 
informazzjoni kunfidenzjali li tista’ 
tagħtihom vantaġġi inġusti fil-proċedura 
ta’ akkwist;
(b) jidħlu fi ftehimiet ma’ kandidati u 
offerenti oħra bil-għan li jgħawġu l-
kompetizzjoni;
(c) jipprovdu informazzjoni qarrieqa 
b’mod deliberat li jista’ jkollha 
influwenza materjali fuq id-deċiżjonijiet 
rigward l-esklużjoni, l-għażla jew l-għotja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tissimplifika l-proċeduri għan-negozji, l-Artikolu 22 sar parti mill-Artikolu 59 -
Passaport Ewropew tal-Akkwisti. L-iskop tal-Passaport hu sabiex in-negozji kollha jużaw 
dokument standard uniku.  Għalhekk jagħmel sens li jitnaqqas il-piż amministrattiv billi 
jingħaqdu żewġ artikoli. 
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Emenda 646
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 imħassar
Kondotta illeċita
Fil-bidu tal-proċedura, il-kandidati 
għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu 
dikjarazzjoni fuq l-unur li fl-imgħoddi ma 
għamlux dan li ġej u li l-anqas fil-ġejjini 
ma huma se:
(a) jinfluwenzaw fejn mhux mistħoqq il-
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-
awtorità kontraenti jew jiksbu 
informazzjoni kunfidenzjali li tista’ 
tagħtihom vantaġġi inġusti fil-proċedura 
ta’ akkwist;
(b) jidħlu fi ftehimiet ma’ kandidati u 
offerenti oħra bil-għan li jgħawġu l-
kompetizzjoni;
(c) jipprovdu informazzjoni qarrieqa 
b’mod deliberat li jista’ jkollha 
influwenza materjali fuq id-deċiżjonijiet 
rigward l-esklużjoni, l-għażla jew l-għotja.

Or. en

Emenda 647
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-dispożizzjonijiet dwar kondotta illeċita.

Emenda 648
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Titolu 1 – Kapitolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu IIa
Trattament ta' provvisti jew servizzi mhux 
koperti
Artikolu 22a
Esklużjoni ta' offerti li fihom provvisti u 
servizzi mhux koperti
1. Fuq talba tal-awtoritajiet kontraenti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta jekk 
għandhiex tapprova, għall-kuntratti 
b'valur stmat ta' EUR 5 000 000 jew aktar 
u li jeskludi t-taxxa fuq il-valur miżjud 
(VAT), l-esklużjoni mill-proċeduri għall-
għoti ta' offerti ta' kuntratt li jinkludu 
provvisti jew servizzi li joriġinaw minn 
barra l-Unjoni, jekk il-valur ta' provvisti 
jew servizzi mhux koperti jkun jaqbeż il-
50 % tal-valur totali ta' provvisti jew 
servizzi li jikkostitwixxu l-offerta, skont il-
kundizzjonijiet li ġejjin.
2. Meta l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom il-ħsieb li jitolbu l-esklużjoni 
mill-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti 
fuq il-bażi tal-paragrafu 1, huma 
għandhom jindikaw dan fin-notifika tal-
kuntratt ippubblikata bi qbil mal-
Artikolu 47. 
L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jeżiġu li l-offerenti jipprovdu 
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informazzjoni dwar l-oriġini tal-provvisti 
u/jew is-servizzi inklużi fl-offerta, u dwar 
il-valur tagħhom.
Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu formoli 
standard għad-dikjarazzjonijiet dwar l-
oriġini ta' provvisti u servizzi.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu aodttati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 91(2).
Meta l-awtoritajiet kontraenti jirċievu 
offerti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-
paragrafu ,1 illi għalihom għandhom l-
intenzjoni li jitolbu l-esklużjoni minħabba 
dik ir-raġuni, għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni. Matul il-proċedura ta' 
notifika l-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jkomplu bl-analiżi tagħhom tal-offerti.
In-notifika għandha tintbagħat permezz 
ta' mezzi elettroniċi u bl-użu ta' formoli 
standard. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jistabbilixxu l-formoli standard. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
aodttati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 91(2). Dik il-
formola standard għandha tinkludi l-
informazzjoni li ġejja:
(a) l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-
awtorità kontraenti;
(b) deskrizzjoni tal-prodott tal-kuntratt;
(c) l-isem u d-dettalji tal-kuntatt ta' 
operatur ekonomiku li l-offerta tiegħu se 
tkun eskluża;
(d) tagħrif dwar l-oriġini tal-operatur 
ekonomiku, il-provvisti u/jew is-servizzi u 
l-valur tagħhom;
Il-Kummissjoni tista' titlob lill-awtorità 
kontraenti għal tagħrif addizzjonali.
Dak it-tagħrif għandu jkun ipprovdut fi 
żmien tmint ijiem ta' xogħol, li jibdew fl-
ewwel jum ta' xogħol wara d-data li fiha 
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tasal it-talba għal tagħrif addizzjonali. 
Jekk il-Kummissjoni ma tirċievi l-ebda 
tagħrif f'dan il-perjodu, il-perjodu ta' 
żmien stabbilit fil-paragrafu 3 għandu 
jkun sospiż, sakemm il-Kummissjoni 
tirċievi t-tagħrif mitlub.
3. Għall-kuntratti li hemm referenza 
għalihom fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tadotta att ta' implimentazzjoni 
dwar l-approvazzjoni tal-esklużjoni 
maħsuba f'perjodu ta' xahrejn li jibda fl-
ewwel ġurnata xogħol wara d-data li fiha 
tirċievi n-notifika. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 91(2a). Dan il-perjodu ta' żmien 
jista' jiġi estiż darba b'massimu ta' 
xahrejn f'każijiet iġġustifikati kif xieraq, 
b'mod partikolari jekk it-tagħrif inkluż 
fin-notifika jew fid-dokumenti annessi 
magħha ma jkunx komplut jew mhux 
eżatt jew jekk il-fatti hekk kif rapportati 
jinbidlu b'mod sostanzjali. Jekk, fl-aħħar 
ta' dan il-perjodu ta' xahrejn, jew tal-
perjodu ta' żmien estiż, il-Kummissjoni 
ma tkunx adottat deċiżjoni li tapprova jew 
ma tapprovax l-esklużjoni, l-esklużjoni 
għandha titqies bħala mhux approvata 
mill-Kummissjoni.
4. Meta tadotta atti ta' implimentazzjoni 
skont il-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
għandha tapprova l-esklużjoni maħsuba 
fil-każijiet li ġejjin:
(a) jekk il-ftehim internazzjonali dwar l-
aċċess għas-suq fil-qasam tal-akkwist 
pubbliku bejn l-Unjoni u l-pajjiż minn 
fejn joriġinaw il-prodotti u/jew is-servizzi, 
jinkludi, għall-provvisti u/jew is-servizzi li 
tagħhom tkun qed tiġi proposta l-
esklużjoni, riżervi espliċiti ta' aċċess għas-
suq min-naħa tal-Unjoni;
(b) meta ftehim msemmi fil-punt (a) ma 
jkunx jeżisti u l-pajjiż terz iżomm miżuri 
restrittivi tal-akkwist li jwasslu għal 
nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali fil-ftuħ 
tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz 
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ikkonċernat.
Għall-finijiet tal-punt (b), għandu jkun 
preżunt nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali 
meta miżuri restrittivi tal-akkwist 
jirriżultaw f'diskriminazzjonijiet serji u 
ripetittivi tal-atturi ekonomiċi, prodotti u 
servizzi tal-UE.
Meta tadotta atti ta' implimentazzjoni 
skont il-paragrafu 3, il-Kummissjoni ma 
għandhiex tapprova esklużjoni maħsuba 
fejn din ma tkunx tirrispetta l-impenji 
għall-aċċess għas-suq li tkun daħlet 
għalihom l-Unjoni fil-ftehimiet 
internazzjonali tagħha.
5. Meta tkun qed tivvaluta jekk jeżistix 
nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali, il-
Kummissjoni għandha teżamina dan li 
ġej:
(a) sa liema livell il-liġijiet dwar l-akkwist 
pubbliku tal-pajjiż ikkonċernat jiżguraw 
trasparenza f'konformità mal-istandards 
internazzjonali fil-qasam tal-akkwist 
pubbliku u jipprekludu kwalunkwe 
diskriminazzjoni kontra l-prodotti, is-
servizzi u l-atturi ekonomiċi tal-Unjoni;
(b) sa liema livell l-awtoritajiet pubbliċi 
u/jew awtoritajiet tal-akkwist individwali 
jżommu jew jadottaw prattiki 
diskriminatorji kontra prodotti, servizzi u 
atturi ekonomiċi tal-Unjoni.
6. Qabel ma l-Kummissjoni tieħu 
deċiżjoni skont il-paragrafu 3 għandha 
tisma' l-offerent jew l-offerenti 
kkonċernati.
7. L-awtoritajiet kontraenti li eskludew 
offerti skont il-paragrafu 1 għandhom 
jindikaw dan fin- notifika tal-għoti tal-
kuntratt li huma jippubblikaw skont l-
Artikolu 48 ta' din id-Direttiva.
Artikolu 22b
Regoli tal-oriġini
1. L-oriġini ta' prodott għandu jkun 
determinata skont l-Artikoli 22 sa 26 tar-
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Regolament (KE) Nru 2913/1992 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi 
Doganali Komunitarju.
2. L-oriġini ta' servizz għandu jkun 
determinat skont l-oriġini tal-persuna 
fiżika jew ġuridika li tkun qed tipprovdieh.
3. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-
prodotti jew is-servizzi li joriġinaw mill-
pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea li 
mhumiex l-Istati Membri għandhom 
ikunu trattati b'mod ugwali bħal dawk li 
joriġinaw mill-Istati Membri.
Artikolu 22c
Implimentazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' 
reċiproċità
Il-kuntratti konklużi ma' operatur 
ekonomiku bi ksur tal-atti ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
adottati skont l-Artikolu 22a, wara l-
esklużjoni notifikata u prevista mill-
awtoritajiet kontraenti, għandhom jiġu 
ddikjarati mingħajr effett skont it-tifsira 
tad-Direttiva 2007/66/KE.

Or. en

Emenda 649
Marc Tarabella.

Proposta għal direttiva
Titolu 1 – Kapitolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU IIa 
Regoli dwar reċiproċità
Artikolu 22a
Esklużjoni mill-awtoritajiet kontraenti tal-
offerti li jinvolvu prodotti u servizzi li 
huma koperti minn ftehim internazzjonali 
1. F'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' 
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dan l-Artikolu, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jevalwaw jekk l-offerti, li 
jinvolvu xogħlijiet, provvisti jew servizzi li 
joriġinaw minn pajjiż terz li ma jkunx 
marbut bi ftehim internazzjonali, 
għandhomx jiġu esklużi mill-proċeduri 
tal-akkwist pubbliku jekk il-valur ta' 
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mhux 
koperti jirrapreżentaw aktar minn 50% 
tal-valur globali tax-xogħlijiet, provvisti 
jew servizzi tal-offerta kollha.   
Offerta li toriġina f'pajjiż terz li mhux 
marbut bi ftehim internazzjonali għandha 
awtomatikament tkun rifjutata jekk il-
prezz ikun 30% anqas mill-prezz jew l-
ispejjeż medji tal-offerti l-oħra.
2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jeżiġu li l-offerenti jipprovdu 
informazzjoni dwar l-oriġini tax-
xogħlijiet, provvisti u s-servizzi inklużi fl-
offerta, u dwar il-valur tagħhom. Huma 
għandhom jaċċettaw dikjarazzżjonijiet fuq 
l-unur tal-offerent bħala bażi temporanja 
biex l-offerta ma tiġix eskluża skont il-
paragrafu 1. Fi kwalunkwe stadju matul 
il-proċedura, awtorità kontraenti tista’ 
titlob lil offerent sabiex jissottometti d-
dokumentazzjoni meħtieġa kollha jew 
parti minnha fejn din tidher li tkun 
meħtieġa sabiex ikun żgurat l-andament 
xieraq tal-proċedura. Jekk l-awtoritajiet 
kontraenti jirċievu offerti li huma 
jippjanaw li jeskludu bi qbil mad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, huma 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni. 
Huma għandhom ikomplu l-evalwazzjoni 
tagħhom tal-offerti matul il-proċedura ta' 
notifika. In-notifika għandha tintbagħat 
permezz ta' mezzi elettroniċi u bl-użu ta' 
formoli standard. Il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jistabbilixxu formoli standard biex 
jitressqu dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini 
ta' xogħlijiet, provvisti jew servizzi.  Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
aodttati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 91(2). Il-formola 
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standard għandha tinkludi l-
informazzjoni li ġejja:
(a) l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-
awtorità kontraenti;
(b) deskrizzjoni tas-suġġett tal-kuntratt; 
(c) l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-attur 
ekonomiku li l-offerta tiegħu se tiġi 
eskluża;
(d) tagħrif dwar l-oriġini tal-attur 
ekonomiku, ix-xogħlijiet, il-provvisti jew 
is-servizzi u l-valur tagħhom. 
3. Jekk il-Kummissjoni tirrifjuta d-
deċiżjoni tal-awtorità kontraenti li 
teskludi offerta skont id-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafu 1, din għandha tinforma 
lill-awtorità kontraenti, u tagħtiha r-
raġunijiet, fi żmien 15-il-jum mill-ewwel 
jum ta' xogħol wara d-data li fiha tkun 
irċeviet in-notifika tal-intenzjoni li 
teskludi.  Dan il-perjodu ta' żmien jista' 
jiġi estiż darba b'massimu ta' 15-il-jum 
f'każijiet ġustifikati kif xieraq, b'mod 
partikolari jekk it-tagħrif inkluż fin-
notifika jew fid-dokumenti annessi 
magħha ma jkunx komplut jew mhux 
eżatt jew jekk il-fatti hekk kif rapportati 
jinbidlu b'mod sostanzjali. Jekk, fl-aħħar 
ta' dan il-perjodu ta' 30 jum, il-
Kummissjoni ma tkunx adottat deċiżjoni li 
tapprova jew ma tapprovax l-esklużjoni 
tal-offerta, dik l-esklużjoni għandha 
titqies bħala approvata mill-Kummissjoni.
4. Deċiżjonijiet li jeskludu offerti jistgħu 
jittieħdu:
(a) jekk il-ftehim internazzjonali dwar l-
aċċess għas-suq fil-qasam tal-akkwist 
pubbliku konkluż bejn l-Unjoni u l-pajjiż 
tal-oriġini tal-prodotti jew servizzi 
jistabbilixxi, fir-rigward tal-prodotti jew 
servizzi li l-esklużjoni tagħhom qed tiġi 
proposta, riservi espliċiti għall-aċċess 
għas-suq formulati mill-Unjoni;
(b) fin-nuqqas ta' ftehim kif imsemmi fil-
punt (a), jekk il-pajjiż terz ikkonċernat 
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jimplimenta miżuri ristrettivi dwar l-
akkwist li jwasslu għal nuqqas sostanzjali 
ta' reċiproċità f'termini ta' aċċess għas-
suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz 
ikkonċernat.
Għall-iskopijiet tal-punt (b), reċiproċità 
sostanzjali għandha titqies li ma teżistix 
jekk il-miżuri restrittivi dwar l-akkwist 
jirriżultaw f'diskriminazzjoni serja u 
persistenti kontra l-atturi ekonomiċi, ix-
xogħlijiet, il-provvisti u s-servizzi tal-
Unjoni. 
5. Il-Kummissjoni għandha tisma' l-
awtoritajiet kontraenti ikkonċernati qabel 
kull deċiżjoni skont il-paragrafu 3.
Artikolu 22b 
Implimentazzjoni tal-kundizzjonijiet li 
jiġġestixxu r-reċiproċità
Il-kuntratti konklużi ma' attur ekonomiku 
bi ksur ta' deċiżjoni mill-Kummissjoni li 
tapprova l-esklużjoni ta' offerta skont l-
Artikolu 22a, wara n-notifika mill-
awtorità kontraenti tal-intenzjoni li 
teskludi, għandha tiġi ddikjarata null u 
bla effett fit-tifsira tad-
Direttiva 2007/66/KE.

Or. fr

Emenda 650
Riikka Manner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-awtoritajiet kontraenti meta 
jistabbilixxu servizzi pubbliċi jistgħu 
jużaw sistema ta' voucher tas-servizz 
sabiex jagħtu lill-klijenti libertà li jagħżlu 
l-fornitur tas-servizz. Awtorità kontraenti 
tiddefinixxi l-valur tal-voucher tas-servizz 
kif ukoll servizzi li għalihom tista' tintuża 
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u l-klijenti li jistgħu jużawha.
Awtorità kontraenti tista' tistabbilixxi r-
rekwiżiti li l-fornitur tas-servizz irid 
jissodisfa sabiex ikun inkluż fis-sistema 
tal-voucher tas-servizz. Dawn ir-rekwiżiti 
m'għandhomx ikunu diskriminatorji u 
għandhom ikunu proporzjonati għas-
suġġett tas-servizz. Il-fornituri kollha tas-
servizz li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
għandhom ikunu inklużi fis-sistema. Il-
lista ta' fornituri tas-servizz għandhom 
ikunu disponibbli pubblikament.
Awtorità kontraenti tista' wkoll tagħżel il-
fornituri tas-servizz li se jkunu inklużi fis-
sistema tal-voucher tas-servizz permezz 
tal-proċedura provduta f'din id-Direttiva.
Klijent jista' jagħżel kwalunkwe fornitur 
tas-servizz fis-sistema tal-voucher tas-
servizz jew jagħżel li ma jużax is-sistema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-sitwazzjoni ekonomika attwali hemm ħtieġa ta' għodda effettiva ġdida għas-servizzi 
pubbliċi. Sistema ta' voucher tas-servizz hi mod addizzjonali li jwassal għal dan. Hu ta' ġid 
għall-SMEs għaliex hu ferm faċli biex jieħdu servizz bis-sistema tal-voucher. Tagħti libertà 
tal-għażla liċ-ċittadin li jista' jiddeċiedi dwar il-fornitur tas-servizz. Naturalment sistema tal-
voucher tas-servizz hi ta' ġid għall-awtorità wkoll.

Emenda 651
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti m'għandhomx 
għax jippublikaw avviż għal kompetizzjoni 
fejn huma jinkludu fil-proċedura 
kompetittiva negozjata jew bi djalogu 
kompetittiv lil dawk kollha li jkunu xeħtu 
l-offerta, u huma biss, li jkunu issodisfaw 
il-kriterji tal-Artikoli 55 sa 65 u li, matul 
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il-proċedura miftuħa jew ristretta ta' 
qabel, ikunu issottomettew offerti skont il-
ħtiġijiet formali tal-proċedura tal-offerti;

Or. en

Emenda 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabilixxu li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
għall-innovazzjoni kif irregolati f’din id-
Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jistabilixxu li 
l-awtoritajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
għall-innovazzjoni kif irregolati f’din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tal-flessibilità fl-għażla tal-proċeduri u l-promozzjoni ta' prattika tal-akkwist 
innovattiva huma prijoritajiet ewlenin f'dan l-eżerċizzju ta' modernizzazzjoni. Bħala tali, it-
traspożizzjoni ta' ħafna mill-proċeduri relevanti m'għandhiex tkun fakultattiva u, minflok 
għandha tkun uniformi fl-Istati Membri kollha biex tiżgura kundizzjonijiet ugwali.

Emenda 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabilixxu li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
għall-innovazzjoni kif irregolati f’din id-
Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jistabilixxu li 
l-awtoritajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
għall-innovazzjoni kif irregolati f’din id-
Direttiva.

Or. fr
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Emenda 654
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 - paragrafu 1 - subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
awtoritajiet kontraenti japplikaw il-
proċedura tal-kompetizzjoni 
b'negozjazzjoni jew bi djalogu kompetittiv 
meta l-kuntratt pubbliku jista' jimplika 
trasferiment tal-impriża.

Or. de

Emenda 655
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jipprovdu wkoll li awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar jew 
djalogu kompetittiv fi kwalunkwe wieħed 
mill-każijiet li ġejjin:

Jistgħu jipprovdu wkoll li awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar jew 
djalogu kompetittiv (Artikoli 27 u 28) 
sakemm dan ma jwassalx għal distorsjoni 
tal-kompetizzjoni jew għal 
disriminazzjoni.

Or. da

Emenda 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jipprovdu wkoll li awtoritajiet L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
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kontraenti jistgħu jużaw proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar jew 
djalogu kompetittiv fi kwalunkwe wieħed 
mill-każijiet li ġejjin:

wkoll li awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jużaw proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar jew djalogu kompetittiv fis-
sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a) fir-rigward tax-xogħlijiet, fejn il-
kuntratt tax-xogħlijiet għandu bħala għan 
kemm id-disinn kif ukoll l-eżekuzzjoni 
tax-xogħlijiet skont it-tifsira tal-
Artikolu 2(8) jew meta n-negozjati huma 
meħtieġa sabiex tkun stabbilita l-forma
legali jew finanzjarja tal-proġett;

a) fir-rigward tax-xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi li jissodisfaw waħda mill-kriterji li 
ġejjin:

(b) fir-rigward tal-kuntratti tax-xogħlijiet 
pubbliċi, għal xogħlijiet li huma imwettqa 
biss għall-finijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni, l-ittestjar jew l-iżvilupp u 
mhux bl-għan li tkun żgurata l-
profitabbiltà jew li jkunu rkuprati l-
ispejjeż għar-riċerka u l-iżvilupp;

i) fejn il-ħtiġijiet tal-awtorità kontraenti 
ma tistax tintlaħaq mingħajr adattament 
għal soluzzjonijiet diġà disponibbli;

(c) fir-rigward ta’ servizzi jew provvisti, 
fejn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ma 
jistgħux ikunu stabbiliti bi preċiżjoni 
suffiċjenti b’referenza għal kwalunkwe 
wieħed mill-istandards, approvazzjonijiet 
tekniċi Ewropej, speċifikazzjonijiet tekniċi 
komuni jew referenzi tekniċi skont it-tifsira 
tal-punti 2 sa 5 tal-Anness VIII;

ii) huma jinkludu disinn jew soluzzjonijiet 
innovattivi;

(d) Fil-każ, ta’ offerti rregolari jew 
inaċċettabbli skont it-tifsira tal-
Artikolu 30(2)(a) b’reazzjoni għall-
proċedura miftuħa jew ristretta;

iii) il-kuntratt ma jistax jingħata mingħajr 
negozjati minn qabel minħabba 
ċirkustanzi speċifiċi relatati man-natura, 
il-kumplessità jew il-forma legali jew 
finanzjarja jew minħabba r-riskji marbuta 
magħhom;

(e) Minħabba ċirkostanzi speċifiċi relatat 
man-natura jew il-kumplessità tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi jew riskji 
relatati magħhom, il-kuntratt ma jistax 
jingħata mingħajr negozjati minn qabel.

iv) l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li ma 
jistgħux ikunu stabbiliti bi preċiżjoni 
suffiċjenti b’referenza għal kwalunkwe 
wieħed mill-istandards, approvazzjonijiet 
tekniċi Ewropej, speċifikazzjonijiet tekniċi 
komuni jew referenzi tekniċi skont it-tifsira 
tal-punti 2 sa 5 tal-Anness VIII;

b) fir-rigward tax-xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi meta, f'reazzjoni għal proċedura 
miftuħa jew ristretta, jiġu mressqa offerti 
rregolari jew inaċċettabbli.  F'dawn is-
sitwazzjonijiet l-awtoritajiet kontraenti 
m'għandhomx għax jippublikaw avviż ta' 
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kuntratt fejn huma jinkludu fil-proċedura 
negozjata lill-offerenti kollha, u huma 
biss, li jkunu issodisfaw il-kriterji tal-
Artikoli 55 sa 63 u li, matul il-proċedura
miftuħa jew ristretta ta' qabel, ikunu 
issottomettew offerti skont il-ħtiġijiet 
formali tal-proċedura tal-offerti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid il-flessibilità dwar l-użu tan-negozjati. Il-promozzjoni tal-flessibilità fl-
għażla tal-proċeduri u l-promozzjoni ta' prattika tal-akkwist innovattiva huma prijoritajiet 
ewlenin f'dan l-eżerċizzju ta' modernizzazzjoni. Bħala tali, it-traspożizzjoni ta' ħafna mill-
proċeduri relevanti m'għandhiex tkun fakultattiva u, minflok għandha tkun uniformi fl-Istati 
Membri kollha biex tiżgura kundizzjonijiet ugwali.

Emenda 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jipprovdu wkoll li awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar jew 
djalogu kompetittiv fi kwalunkwe wieħed 
mill-każijiet li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar jew djalogu kompetittiv fi 
kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'xi każijiet proċedura kompetittiva b'negozjati tirrapreżenta l-uniku mod fattibbli għall-għoti 
ta' kuntratti kumplessi. L-awtoritajiet kontraenti għandhom għalhekk ikunu jistgħu jagħżlu din 
it-tip ta' proċedura f'dawn il-każi.

Emenda 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jipprovdu wkoll li awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar jew 
djalogu kompetittiv fi kwalunkwe wieħed 
mill-każijiet li ġejjin:

Għandhom jipprovdu wkoll li awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar jew 
djalogu kompetittiv fi kwalunkwe wieħed 
mill-każijiet li ġejjin:

Or. fr

Emenda 659
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jipprovdu wkoll li awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar jew 
djalogu kompetittiv fi kwalunkwe wieħed 
mill-każijiet li ġejjin:

Għandhom jipprovdu wkoll li awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar jew 
djalogu kompetittiv fi kwalunkwe wieħed 
mill-każijiet li ġejjin:

Or. nl

Emenda 660
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) fir-rigward tax-xogħlijiet, fejn il-
kuntratt tax-xogħlijiet għandu bħala għan 
kemm id-disinn kif ukoll l-eżekuzzjoni 
tax-xogħlijiet skont it-tifsira tal-
Artikolu 2(8) jew meta n-negozjati huma 
meħtieġa sabiex tkun stabbilita l-forma 
legali jew finanzjarja tal-proġett;

imħassar
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Or. da

Emenda 661
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tax-xogħlijiet, fejn il-
kuntratt tax-xogħlijiet għandu bħala għan 
kemm id-disinn kif ukoll l-eżekuzzjoni 
tax-xogħlijiet skont it-tifsira tal-
Artikolu 2(8) jew meta n-negozjati huma 
meħtieġa sabiex tkun stabbilita l-forma 
legali jew finanzjarja tal-proġett;

(a) fir-rigward tax-xogħlijiet, fejn il-
kuntratti għandhom għanijiet multipli, 
bħad-disinn, l-eżekuzzjoni, il-fondi, l-
operat u l-manutenzjoni tax-xogħlijiet 
skont it-tifsira tal-Artikolu 2(8) jew meta 
n-negozjati huma meħtieġa sabiex tkun 
stabbilita l-forma legali jew finanzjarja tal-
proġett;

Or. fr

Emenda 662
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tax-xogħlijiet, fejn il-
kuntratt tax-xogħlijiet għandu bħala għan 
kemm id-disinn kif ukoll l-eżekuzzjoni 
tax-xogħlijiet skont it-tifsira tal-
Artikolu 2(8) jew meta n-negozjati huma 
meħtieġa sabiex tkun stabbilita l-forma 
legali jew finanzjarja tal-proġett;

(a) fir-rigward tax-xogħlijiet, meta n-
negozjati huma meħtieġa sabiex tkun 
stabbilita l-forma legali jew finanzjarja tal-
proġett;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tista' toħloq inċentivi għall-awtoritajtiet kontraenti biex jissintetizzaw id-
disinn u l-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet f'kuntratt wieħed kbir, li jista' ma jkunx dejjem l-għażla 
preferuta. 
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Emenda 663
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fir-rigward tal-kuntratti tax-xogħlijiet 
pubbliċi, għal xogħlijiet li huma imwettqa 
biss għall-finijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni, l-ittestjar jew l-iżvilupp u 
mhux bl-għan li tkun żgurata l-
profitabbiltà jew li jkunu rkuprati l-
ispejjeż għar-riċerka u l-iżvilupp;

imħassar

Or. da

Emenda 664
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward tal-kuntratti tax-xogħlijiet 
pubbliċi, għal xogħlijiet li huma imwettqa 
biss għall-finijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni, l-ittestjar jew l-iżvilupp u 
mhux bl-għan li tkun żgurata l-profitabbiltà 
jew li jkunu rkuprati l-ispejjeż għar-riċerka 
u l-iżvilupp;

(b) fir-rigward tal-kuntratti tax-xogħlijiet 
pubbliċi, tal-provvista u tas-servizz, għal 
xogħlijiet li huma imwettqa biss għall-
finijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, l-
ittestjar jew l-iżvilupp u mhux bl-għan li 
tkun żgurata l-profitabbiltà jew li jkunu 
rkuprati l-ispejjeż għar-riċerka u l-iżvilupp;

Or. fr

Emenda 665
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) fir-rigward ta’ servizzi jew provvisti, 
fejn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ma 
jistgħux ikunu stabbiliti bi preċiżjoni 
suffiċjenti b’referenza għal kwalunkwe 
wieħed mill-istandards, approvazzjonijiet 
tekniċi Ewropej, speċifikazzjonijiet tekniċi 
komuni jew referenzi tekniċi skont it-
tifsira tal-punti 2 sa 5 tal-Anness VIII;

imħassar

Or. da

Emenda 666
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fir-rigward ta’ servizzi jew provvisti, 
fejn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ma 
jistgħux ikunu stabbiliti bi preċiżjoni 
suffiċjenti b’referenza għal kwalunkwe 
wieħed mill-istandards, approvazzjonijiet 
tekniċi Ewropej, speċifikazzjonijiet tekniċi 
komuni jew referenzi tekniċi skont it-tifsira 
tal-punti 2 sa 5 tal-Anness VIII;

(c) fir-rigward ta’ servizzi jew provvisti 
bbażati fuq l-għarfien, fejn l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi ma jistgħux 
ikunu stabbiliti bi preċiżjoni suffiċjenti 
b’referenza għal kwalunkwe wieħed mill-
istandards, approvazzjonijiet tekniċi 
Ewropej, speċifikazzjonijiet tekniċi 
komuni jew referenzi tekniċi skont it-tifsira 
tal-punti 2 sa 5 tal-Anness VIII;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura kompetittiva b'negozjar hi l-unika proċedura possibbli adatta għal servizzi 
kreattivi għaliex minħabba n-natura kreattiva tagħhom ir-riżultat ma jistax ikun antiċipat.
Għalhekk 'servizzi intellettwali jew ibbażati fuq l-għarfien' (ara d-definizzjoni proposta fl-
Artikolu 1) għandhom jissemmew b'mod ċar u t-traspożizzjoni tal-proċedura kompetittiva 
b'negozjar issir obbligatorja.

Emenda 667
Christel Schaldemose
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Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) Fil-każ, ta’ offerti rregolari jew 
inaċċettabbli skont it-tifsira tal-
Artikolu 30(2)(a) b’reazzjoni għall-
proċedura miftuħa jew ristretta;

imħassar

Or. da

Emenda 668
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) Minħabba ċirkostanzi speċifiċi relatat 
man-natura jew il-kumplessità tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi jew riskji 
relatati magħhom, il-kuntratt ma jistax 
jingħata mingħajr negozjati minn qabel.

imħassar

Or. da

Emenda 669
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Minħabba ċirkostanzi speċifiċi relatat 
man-natura jew il-kumplessità tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi jew riskji 
relatati magħhom, il-kuntratt ma jistax 
jingħata mingħajr negozjati minn qabel.

(e) fejn l-awtoritajiet kontraenti 
jiġġustifikaw fis-sejħa għall-kompetizzjoni 
li minħabba ċirkostanzi speċifiċi relatat 
man-natura, l-għamla legali jew 
finanzjarja jew il-kumplessità tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi jew riskji 
relatati magħhom, il-kuntratt ma jistax 
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jingħata mingħajr negozjati minn qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ twessigħ limitat tal-ambitu propost mill-proposta tal-Kummissjoni sabiex il-
proċedura negozjata tkun ukoll espliċita għal kuntratt kumpless.

Emenda 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) fejn ir-rekwiżiti speċifiċi tal-akkwist 
tal-awtorità kontraenti ma jistgħux ikunu 
ssoddisfati mingħajr rikors esklużiv għal 
soluzzjonijiet standardizzati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu jistgħu jagħżlu l-proċedura kompetittiva b'negozjar 
jekk ma jkollhomx rikors esklużiv għal prodotti jew servizzi standardizzati fil-proċedura tal-
akkwist.

Emenda 671
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) minħabba rekwiżiti ta' konsultazzjoni 
ma' rappreżentanti tal-impjegati għal 
xogħlijiet jew servizzi fejn il-persunal 
ikun affettwat.

Or. de
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Emenda 672
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-perjodu bejn l-iskadenza tal-limitu ta'
żmien biex jintlaqgħu l-offerti u l-firma 
tal-kuntratt, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jiddjalogaw mal-offerenti, jew biex 
jiċċaraw jew jirrimedjaw żbalji, 
omissjonijet jew nuqqas ta' ftehim fl-
offerti jew biex jiċċaraw jew 
jissupplimentaw il-kontenut tal-offerti, u 
dan jista' jsir dment li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni.

Or. da

Emenda 673
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jittrasponux fil-liġi nazzjonali tagħhom il-
proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar, id-djalogu kompetittiv u l-
proċeduri tas-sħubija għall-innovazzjoni.

imħassar

Or. da

Emenda 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 5



PE492.858v01-00 114/159 AM\908711MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jittrasponux fil-liġi nazzjonali tagħhom il-
proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar, id-djalogu kompetittiv u l-
proċeduri tas-sħubija għall-innovazzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tal-flessibilità fl-għażla tal-proċeduri u l-promozzjoni ta' prattika tal-akkwist 
innovattiva huma prijoritajiet ewlenin f'dan l-eżerċizzju ta' modernizzazzjoni. Bħala tali, it-
traspożizzjoni ta' ħafna mill-proċeduri relevanti m'għandhiex tkun fakultattiva u, minflok 
għandha tkun uniformi fl-Istati Membri kollha biex tiżgura kundizzjoni ugwali.

Emenda 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jittrasponux fil-liġi nazzjonali tagħhom il-
proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar, id-djalogu kompetittiv u l-
proċeduri tas-sħubija għall-innovazzjoni.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'xi każijiet proċedura kompetittiva b'negozjati tirrapreżenta l-uniku mod fattibbli għall-għoti 
ta' kuntratti kumplessi. L-awtoritajiet kontraenti għandhom għalhekk ikunu jistgħu jagħżlu din 
it-tip ta' proċedura f'dawn il-każi. Il-proċedura b'negozjati għandha tkun introdotta fl-Istati 
Membri kollha bl-għan li tinkoraġġixxi l-armonizzazzjoni tas-suq intern u l-kummerċ 
transkonfinali.

Emenda 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
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Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jittrasponux fil-liġi nazzjonali tagħhom il-
proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar, id-djalogu kompetittiv u l-
proċeduri tas-sħubija għall-innovazzjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 677
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jittrasponux fil-liġi nazzjonali tagħhom il-
proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar, id-djalogu kompetittiv u l-
proċeduri tas-sħubija għall-innovazzjoni.

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura kompetittiva b'negozjati, id-djalogu kompetittiv u s-sħubija fl-innovazzjoni 
jagħtu lill-awtoritajiet kontraenti opportunitajiet tajba li jagħmlu politiki tal-akkwist aktar 
sempliċi, aktar flessibbli u aktar effiċjenti. Jekk l-Istati Membri jingħataw l-għażla li ma 
jimplimentawx dawn il-proċeduri l-awtoritajiet kontraenti ma jkollhomx din il-libertà. Hu 
importanti li l-awtoritajiet kontraenti kollha jistgħu jużaw il-proċeduri l-ġodda fil-futur.

Emenda 678
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jittrasponux fil-liġi nazzjonali tagħhom il-
proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar, id-djalogu kompetittiv u l-
proċeduri tas-sħubija għall-innovazzjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 679
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jittrasponux fil-liġi nazzjonali tagħhom il-
proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar, id-djalogu kompetittiv u l-
proċeduri tas-sħubija għall-innovazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jittrasponu fil-
liġi nazzjonali tagħhom il-proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar, id-
djalogu kompetittiv u l-proċeduri tas-
sħubija għall-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sejħa għall-kompetizzjoni tista’ ssir: Is-sejħa għall-kompetizzjoni għandha ssir 
permezz ta' notifika ta' kuntratt skont l-
Artikolu 47.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid il-flessibilità dwar l-użu tan-negozjati.
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Emenda 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) permezz ta’ avviż dwar kuntratt skont 
l-Artikolu 47,

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tqiegħdet fil-paragrafu introduttorju. Din l-emenda żżid il-flessibilità dwar l-użu tan-
negozjati.

Emenda 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn jingħata l-kuntratt permezz ta’ 
proċedura ristretta jew kompetittiva 
permezz tan-negozjar minn awtorità 
kontraenti sottoċentrali, permezz ta’ avviż 
informattiv minn qabel skont l-
Artikolu 46(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid il-flessibilità dwar l-użu tan-negozjati.

Emenda 683
Cornelis de Jong
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Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn jingħata l-kuntratt permezz ta’ 
proċedura ristretta jew kompetittiva 
permezz tan-negozjar minn awtorità 
kontraenti sottoċentrali, permezz ta’ avviż 
informattiv minn qabel skont l-
Artikolu 46(2).

(b) fejn jingħata l-kuntratt permezz ta’ 
proċedura ristretta jew kompetittiva 
permezz tan-negozjar minn awtorità 
kontraenti, permezz ta’ avviż informattiv 
minn qabel skont l-Artikolu 46(2).

Or. en

Emenda 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ imsemmi fil-punt (b), l-atturi 
ekonomiċi li esprimew l-interess tagħhom 
wara l-pubblikazzjoni tal-avviż informattiv 
minn qabel għandhom jiġu mistiedna 
sussegwentement sabiex jikkonfermaw l-
interess tagħhom bil-kitba permezz ta’ 
‘stedina għall-konferma tal-interess’ 
b’konformità mal-Artikolu 52.

Fejn jingħata l-kuntratt permezz ta’ 
proċedura ristretta jew kompetittiva 
b'negozjati minn awtorità kontraenti 
sottoċentrali, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu, minkejja l-ewwel 
subparagrafu, li s-sejħa għal 
kompetizzjoni tista' ssir permezz ta’ avviż 
informattiv minn qabel skont l-
Artikolu 46(2). Dawn jistgħu jirriservaw 
din il-possibilità għal kategoriji speċifiċi 
ta' awtoritajiet kontraenti sottoċentrali.
Fejn is-sejħa għal kompetizzjoni ssir 
permezz ta' avviz minn qabel skont l-
Artikolu 46(2), l-atturi ekonomiċi li 
esprimew l-interess tagħhom wara l-
pubblikazzjoni tal-avviż informattiv minn 
qabel għandhom jiġu mistiedna 
sussegwentement sabiex jikkonfermaw l-
interess tagħhom bil-kitba permezz ta’ 
‘stedina għall-konferma tal-interess’ 
b’konformità mal-Artikolu 52.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid il-flessibilità dwar l-użu tan-negozjati. Tiżgura wkoll traspożizzjoni 
armonjuża fl-UE kollha.

Emenda 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jistabilixxu li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel biss f’dawk il-
każijiet u ċ-ċirkustanzi speċifiċi li huma 
msemmija b’mod espressiv fl-Artikolu30.

3. Fil-każi u ċ-ċirkustanzi speċifiċi 
msermmija fl-Artikolu 30, l-Istati Membri 
għandhom jistabilixxu li l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu japplikaw proċedura 
nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn 
qabel. L-Istati Membri m'għandhomx 
jippermettu l-użu ta' din il-proċedura 
f'każijiet oħra għajr dawk li huma 
msemmija fl-Artikolu 30.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid il-flessibilità dwar l-użu tan-negozjati. Tiżgura wkoll traspożizzjoni 
armonjuża fl-UE kollha.

Emenda 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ offerti għandu jkun ta’ 21 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt. Dak 
il-perjodu jista' jiġi estiż għal 40 jum 
partikolarment f'każijiet eċċezzjonali.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Skadenzi eqser iħaffu l-proċedura mingħajr ma neċessarjament iwasslu għal offerti ta' 
kwalità baxxa. L-offerta fiha nnifisha ma tinvolvi l-ebda impenn għall-offerent. Meta jitqies li 
mhix mitluba f'dan l-istadju ċertifikazzjoni li tieħu l-ħin, il-formola tal-applikazzjoni tista' 
timtela u tintbagħat relattivament malajr. 

Emenda 687
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Emenda 688
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 689
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2



AM\908711MT.doc 121/159 PE492.858v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskadenzi l-ġodda huma wisq qosra f'termini prattiċi u jistgħu jillimitaw il-kompetizzjoni.

Emenda 690
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ offerti għandu jkun ta’ 47 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien biex jintlaqgħu l-offerti għandu jiżdied għal 47 jum, li jagħti lill-kandidati 
żmien biżżejjed biex iħejju l-offerta u huwa eqser mil-limitu ta' żmien attwali (52 jum).

Emenda 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
ppubblikaw avviż informattiv minn qabel 
li ma jintużax bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, il-limitu ta’ żmien minimu 
għar-riċevuta ta’ offerti jista’ jitqassar 

imħassar
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għal 20-il jum, kif stabbilit fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, dejjem jekk jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) l-avviż informattiv minn qabel ikun 
inkluda l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għall-avviż dwar kuntratt fit-taqsima I tal-
parti Btal-Anness VI, sa fejn dik l-
informazzjoni tkun disponibbli fiż-żmien 
li jkun ġie ppubblikat l-avviż informattiv 
minn qabel;
(b) intbagħtet għall-pubblikazzjoni bejn 
45 jum u 12-il xahar qabel id-data li fiha 
ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien għandu jiqsar għal 21 jum (ara l-emenda tal-istess awtur għall-
Artikolu 25(1) b'estensjoni possibbli għal 40 jum f'każijiet eċċezzjonali. Il-każijiet imniżżla fl-
Artikolu 25(2) jistgħu jitħassru billi titreġġa' lura relazzjoni tar-regola-eċċezzjoni.

Emenda 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 693
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn stat ta’ urġenza sostanzjat sew 
mill-awtoritajiet kontraenti jrendi bħala 
imprattikabbli l-limitu ta’ żmien stabbilit 
fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, 
dawn jistgħu jistabbilixxu limitu ta’ żmien 
li ma għandux ikun inqas minn 20 jum 
mid-data li fiha ntbagħat l-avviż tal-
kuntratt.

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien għandu jiqsar għal 21 jum (ara l-emenda tal-istess awtur għall-
Artikolu 25(1) b'estensjoni possibbli għal 40 jum f'każijiet eċċezzjonali. Il-każijiet imniżżla fl-
Artikolu 25(2) jistgħu jitħassru billi titreġġa' lura relazzjoni tar-regola-eċċezzjoni.

Emenda 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn stat ta’ urġenza sostanzjat sew mill-
awtoritajiet kontraenti jrendi bħala 
imprattikabbli l-limitu ta’ żmien stabbilit 
fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, dawn 
jistgħu jistabbilixxu limitu ta’ żmien li ma 
għandux ikun inqas minn 20 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż tal-kuntratt.

3. Fejn stat ta’ urġenza sostanzjat sew mill-
awtoritajiet kontraenti jrendi bħala 
imprattikabbli l-limitu ta’ żmien stabbilit 
fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, dawn 
jistgħu jistabbilixxu limitu ta’ żmien li ma 
għandux ikun inqas minn 15-il jum mid-
data li fiha ntbagħat l-avviż tal-kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien għandu jiqsar għal 21 jum (ara l-emenda tal-istess awtur għall-
Artikolu 25(1) b'estensjoni possibbli għal 40 jum f'każijiet eċċezzjonali. Il-każijiet imniżżla fl-
Artikolu 25(2) jistgħu jitħassru billi titreġġa' lura relazzjoni tar-regola-eċċezzjoni.

Emenda 697
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 698
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
ta’ 21 jum mid-data li fiha ntbagħtu l-avviż 
dwar kuntratt jew, fejn jintuża avviż 
informattiv minn qabel bħala mezz ta’ 
sejħa għall-kompetizzjoni, l-istedina għall-
konferma tal-interess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien propost mill-Kummissjoni hu twil wisq u jista' jitnaqqas għal 21 jum, li hu 
perjodu suffiċjenti mill-punt prattiku. Skadenzi eqser iħaffu l-proċedura mingħajr ma 
neċessarjament iwasslu għal offerti ta' kwalità baxxa. L-offerta fiha innifisha ma tinvolvi l-
ebda impenn għall-offerent, u l-formola tal-applikazzjoni tista' timtela u tintbagħat 
relattivament malajr.

Emenda 700
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



AM\908711MT.doc 127/159 PE492.858v01-00

MT

Emenda 701
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 702
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
ta’ 35 jum mid-data li fiha ntbagħtu l-avviż 
dwar kuntratt jew, fejn jintuża avviż 
informattiv minn qabel bħala mezz ta’ 
sejħa għall-kompetizzjoni, l-istedina għall-
konferma tal-interess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien biex jintlaqgħu l-offerti biex wieħed jipparteċipa għandu jiżdied għal 
35 jum, li jagħti lill-kandidati żmien biżżejjed biex iħejju l-offerta u jibqa' eqser mil-limitu ta' 
żmien attwali (37 jum).
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Emenda 703
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
tal-offerti għandu jkun ta’ 21 jum mid-data 
li fiha tintbagħat l-istedina għall-offerta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien propost mill-Kummissjoni hu twil wisq u jista' jitnaqqas għal 21 jum, li hu 
perjodu suffiċjenti mill-punt prattiku. Skadenzi eqser iħaffu l-proċedura mingħajr ma 
neċessarjament iwasslu għal offerti ta' kwalità baxxa. L-offerta fiha innifisha ma tinvolvi l-
ebda impenn għall-offerent, u l-formola tal-applikazzjoni tista' timtela u tintbagħat 
relattivament malajr.

Emenda 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
tal-offerti għandu jkun ta’ 30 jum mid-data 
li fiha tintbagħat l-istedina għall-offerta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 706
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 707
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 709
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 710
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
sabiex l-awtoritajiet kontraenti kollha jew 
dawk speċifiċi sottoċentrali jistgħu 
jistabbilixxu l-limitu ta’ żmien għar-
riċevuta ta’ offerti permezz ta’ ftehim 
reċiproku bejn l-awtorità kontraenti u l-
kandidati magħżula, jekk il-kandidati 
kollha jkollhom l-istess żmien sabiex iħejju 
u jissottomettu l-offerti tagħhom. Fin-
nuqqas ta' ftehim dwar il-limitu ta’ żmien 
għar-riċevuta tal-offerti, l-awtorità 
kontraenti għandha tistabbilixxi limitu ta’ 
żmien li tal-inqas għandu jkun għaxart 
ijiem mid-data tal-istedina għall-offerta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tallinja l-proċess tal-akkwist u tiżgura wkoll traspożizzjjoni armonjuża fl-UE kollha.
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Emenda 712
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 713
Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 714
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 715
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fejn l-awtorità kontraenti tagħmel 
korrezzjonijiet għad-dokumenti tal-offerta 
matul il-limiti ta' żmien imsemmija fil-
paragrafi 1, 2, 3 u 4, il-limitu ta' żmien 
għandu jitwal bi 15-il jum.

Or. en

Emenda 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi proċeduri kompetittivi permezz tan-
negozjar, kwalunkwe attur ekonomiku 
jista’ jisottometti talba sabiex jieħu sehem 
bħala tweġiba għal sejħa għall-
kompetizzjoni billi jipprovdi l-
informazzjoni mitluba għall-għażla 
kwalitattiva.

1. Fi proċeduri kompetittivi permezz tan-
negozjar, kwalunkwe attur ekonomiku 
jista’ jissottometti talba sabiex jieħu sehem 
bħala tweġiba għal sejħa għall-
kompetizzjoni li fiha l-informazzjoni 
stabbilita fl-Anness VI, partijiet B u C 
billi jipprovdi l-informazzjoni għall-għażla 
kwalitattiva li qed tintalab mill-awtorità 
kontraenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 717
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina 
sabiex jiġi kkonfermat l-interess, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddeskrivu l-akkwist u r-rekwiżiti minimi 
li għandhom jintlaħqu u jispeċifikaw il-
kriterji tal-għoti sabiex l-atturi ekonomiċi 
jkun jistgħu jidentifikaw in-natura u l-
kamp ta’ applikazzjoni tal-akkwist u 
jiddeċiedu jekk jitolbux li jieħdu sehem 
fin-negozjati. Fl-ispeċifikazzjonijiet 
tekniki, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jispeċifikaw liema tagħhom 
jiddedinixxu r-rekwiżiti minimi..

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina 
sabiex jiġi kkonfermat l-interess, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddeskrivu l-akkwist u r-rekwiżiti minimi 
li għandhom jintlaħqu u jispeċifikaw il-
kriterju ewlieni jew il-kriterji tal-għoti 
sabiex l-atturi ekonomiċi jkun jistgħu 
jidentifikaw in-natura u l-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-akkwist u jiddeċiedu jekk 
jitolbux li jieħdu sehem fin-negozjati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jagħmel il-proċedura ta' negozjar aktar restrittiva mill-proċedura miftuħa u jnaqqas iċ-
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ċertezza legali.

Emenda 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina 
sabiex jiġi kkonfermat l-interess, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddeskrivu l-akkwist u r-rekwiżiti minimi 
li għandhom jintlaħqu u jispeċifikaw il-
kriterji tal-għoti sabiex l-atturi ekonomiċi 
jkun jistgħu jidentifikaw in-natura u l-
kamp ta’ applikazzjoni tal-akkwist u 
jiddeċiedu jekk jitolbux li jieħdu sehem 
fin-negozjati. Fl-ispeċifikazzjonijiet 
tekniki, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jispeċifikaw liema tagħhom 
jiddedinixxu r-rekwiżiti minimi.

Fid-dokumenti tal-akkwist l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jindikaw liema 
elementi jiddefinixxu r-rekwiżiti minimi li 
għandhom jintlaħqu. L-indikazzjonijiet 
għandhom ikunu biżżejjed preċiżi sabiex 
l-atturi ekonomiċi jkun jistgħu jidentifikaw 
in-natura preċiża u l-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-akkwist u jiddeċiedu jekk 
jitolbux li jieħdu sehem fil-proċedura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 719
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina 
sabiex jiġi kkonfermat l-interess, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddeskrivu l-akkwist u r-rekwiżiti minimi 
li għandhom jintlaħqu u jispeċifikaw il-
kriterji tal-għoti sabiex l-atturi ekonomiċi 
jkun jistgħu jidentifikaw in-natura u l-

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina 
sabiex jiġi kkonfermat l-interess, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddeskrivu l-akkwist u r-rekwiżiti minimi 
li għandhom jintlaħqu u jispeċifikaw il-
kriterji tal-għoti ewlenin sabiex l-atturi 
ekonomiċi jkun jistgħu jidentifikaw in-
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kamp ta’ applikazzjoni tal-akkwist u 
jiddeċiedu jekk jitolbux li jieħdu sehem 
fin-negozjati. Fl-ispeċifikazzjonijiet 
tekniki, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jispeċifikaw liema tagħhom 
jiddedinixxu r-rekwiżiti minimi.

natura u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-
akkwist u jiddeċiedu jekk jitolbux li jieħdu 
sehem fin-negozjati.

Or. de

Emenda 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina 
sabiex jiġi kkonfermat l-interess, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddeskrivu l-akkwist u r-rekwiżiti minimi 
li għandhom jintlaħqu u jispeċifikaw il-
kriterji tal-għoti sabiex l-atturi ekonomiċi 
jkun jistgħu jidentifikaw in-natura u l-
kamp ta’ applikazzjoni tal-akkwist u 
jiddeċiedu jekk jitolbux li jieħdu sehem 
fin-negozjati. Fl-ispeċifikazzjonijiet 
tekniki, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jispeċifikaw liema tagħhom 
jiddedinixxu r-rekwiżiti minimi.

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina 
sabiex jiġi kkonfermat l-interess, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddeskrivu l-akkwist u r-rekwiżiti minimi 
li għandhom jintlaħqu u jispeċifikaw il-
kriterji tal-għoti sabiex l-atturi ekonomiċi 
jkun jistgħu jidentifikaw in-natura u l-
kamp ta’ applikazzjoni tal-akkwist u 
jiddeċiedu jekk jitolbux li jieħdu sehem 
fin-negozjati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 27(1) ġdid, it-tieni subparagrafu jintroduċi regoli aktar stretti għall-proċedura ta' 
negozjar minn dawn li huma fis-seħħ attwalment. Dan iwassal mhux biss għal deterjorazzjoni 
tal-prattika tal-akkwist iżda wkoll imur kontra l-għan ġenerali ta' din ir-riforma, li hu s-
simplifikazzjoni tal-proċeduri u li dawn isiru aktar flessibbli. L-awtoritajiet kontraenti 
m'għandhomx ikunu obbligati jispeċifikaw ir-rekwiżiti minimi qabel ma tinfetaħ il-proċedura.

Emenda 721
Marian Harkin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina 
sabiex jiġi kkonfermat l-interess, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddeskrivu l-akkwist u r-rekwiżiti minimi 
li għandhom jintlaħqu u jispeċifikaw il-
kriterji tal-għoti sabiex l-atturi ekonomiċi 
jkun jistgħu jidentifikaw in-natura u l-
kamp ta’ applikazzjoni tal-akkwist u 
jiddeċiedu jekk jitolbux li jieħdu sehem 
fin-negozjati. Fl-ispeċifikazzjonijiet 
tekniki, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jispeċifikaw liema tagħhom jiddedinixxu r-
rekwiżiti minimi..

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina 
sabiex jiġi kkonfermat l-interess, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddeskrivu l-akkwist u r-rekwiżiti minimi 
li għandhom jintlaħqu u jispeċifikaw il-
kriterji tal-għoti sabiex l-atturi ekonomiċi 
jkun jistgħu jidentifikaw in-natura u l-
kamp ta’ applikazzjoni tal-akkwist u 
jiddeċiedu jekk jitolbux li jieħdu sehem 
fin-negozjati. Fl-ispeċifikazzjonijiet, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jispeċifikaw liema tagħhom jiddedinixxu r-
rekwiżiti minimi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżgura kwalità/l-aħjar valur, speċjalment fis-servizzi ta' konsulenza tad-disinn 
(soluzzjonijiet) u tal-inġinerija, in-negozjar m'għandux isir ikkordar 1 il-prezz għall-kamp ta' 
applikazzjoni oriġinali għandu jkun protett; 2 il-ħtieġa għall-kjarifika dwar kif isir in-
negozjar; 3 ir-rekwiżiti minimi ma jistgħux jinbidlu.

Emenda 722
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu promossi l-innovazzjonijiet, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħmlu 
sejħa għal soluzzjonijiet innovattivi għal 
problemi, minflok jiddefinixxu prodotti 
jew servizzi speċifiċi.

Or. en
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Emenda 723
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
ta’ 30 jum mid-data li fiha jintbagħat l-
avviż dwar kuntratt jew, fejn jintuża avviż 
informattiv minn qabel bħala mezz ta’ 
sejħa għall-kompetizzjoni, l-istedina għall-
konferma tal-interess; il-limitu ta’ żmien 
minimu għar-riċevuta ta’ offerti għandu 
jkun ta’ 30 jum mid-data li fiha tintbagħat 
l-istedina. Għandu japplika l- -
Artikolu 26(3) sa (6).

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
suffiċjenti mid-data li fiha jintbagħat l-
avviż dwar kuntratt jew, fejn jintuża avviż 
informattiv minn qabel bħala mezz ta’ 
sejħa għall-kompetizzjoni, l-istedina għall-
konferma tal-interess; il-limitu ta’ żmien 
minimu għar-riċevuta ta’ offerti għandu 
jkun suffiċjenti mid-data li fiha tintbagħat 
l-istedina. Għandu japplika l- -
Artikolu 26(3) sa (6).

Or. en

Emenda 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
ta’ 30 jum mid-data li fiha jintbagħat l-
avviż dwar kuntratt jew, fejn jintuża avviż 
informattiv minn qabel bħala mezz ta’ 
sejħa għall-kompetizzjoni, l-istedina għall-
konferma tal-interess; il-limitu ta’ żmien 
minimu għar-riċevuta ta’ offerti għandu 
jkun ta’ 30 jum mid-data li fiha tintbagħat 
l-istedina. Għandu japplika l- -
Artikolu 26(3) sa (6).

Il-limitu ta’ żmien minimu suffiċjenti għar-
riċevuta ta’ talbiet għal parteċipazzjoni 
għandu jkun stabbilit mid-data li fiha 
jintbagħat l-avviż dwar kuntratt jew, fejn 
jintuża avviż informattiv minn qabel bħala 
mezz ta’ sejħa għall-kompetizzjoni, l-
istedina għall-konferma tal-interess; il-
limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta ta’ 
offerti għandu jkun ikkalkulat mid-data li 
fiha tintbagħat l-istedina u għandu jkun 
suffiċjentement twil. Għandu japplika l-
Artikolu 26(3) sa (6).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien minimu ġdid introdott ta' 30 jum għandu jiġi mibdul b' 'limitu ta’ żmien 
minimu suffiċjenti' sabiex jagħti lill-awtoritajiet kontraenti aktar flessibilità.  Il-limitu ta' 
żmien biex jintlaqgħu t-talbiet għal parteċipazzjoni m'għandux jiġi stabbilit għal għadd 
partikulari ta' jiem imma għandu jitħalla għad-diskrezzjoni tal-awtorità kontraenti. L-
esperjenza turi li t-talbiet għal parteċipazzjoni ikunu xorta kompleti u korretti meta l-limiti ta' 
żmien ikunu qosra. 

Emenda 725
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
ta’ 30 jum mid-data li fiha jintbagħat l-
avviż dwar kuntratt jew, fejn jintuża avviż 
informattiv minn qabel bħala mezz ta’ 
sejħa għall-kompetizzjoni, l-istedina għall-
konferma tal-interess; il-limitu ta’ żmien 
minimu għar-riċevuta ta’ offerti għandu 
jkun ta’ 30 jum mid-data li fiha tintbagħat 
l-istedina. Għandu japplika l- -
Artikolu 26(3) sa (6).

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
ta’ 35 jum mid-data li fiha jintbagħat l-
avviż dwar kuntratt jew, fejn jintuża avviż 
informattiv minn qabel bħala mezz ta’ 
sejħa għall-kompetizzjoni, l-istedina għall-
konferma tal-interess; il-limitu ta’ żmien 
minimu għar-riċevuta ta’ offerti għandu 
jkun ta’ 30 jum mid-data li fiha tintbagħat 
l-istedina. Għandu japplika l-Artikolu 26(3) 
sa (6).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien biex jintlaqgħu l-offerti biex wieħed jipparteċipa għandu jiżdied għal 
35 jum, li jagħti lill-kandidati żmien biżżejjed biex iħejju l-offerta u jibqa' eqser mil-limitu ta' 
żmien attwali (37 jum).

Emenda 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi li 
ġew mistiedna mill-awtorità kontraenti 
wara l-valutazzjoni tagħha tal-
informazzjoni mitluba li jistgħu 
jissottomettu offerta bil-miktubli għandha 
tkun il-bażi għan-negozjati sussegwenti. L-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jillimitaw in-
numru ta’ kandidati xierqa li għandhom 
jiġu mistiedna jieħdu sehem fil-proċedura 
b’konformità mal-Artikolu 64.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġġustament tekniku biex jiżgura l-użu tal-Akkwist Elettroniku jkun possibbli. Dan isegwi l-
approċċ tal-Kunsill dwar l-għażla ta' proċeduri.

Emenda 727
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jinnegozjaw mal-offerenti dawk l-offerti 
sottomessi minnhom biex itejbu l-kontenut 
tal-offerti sabiex jikkorrispondu aħjar mal-
kriterji tal-għoti u r-rekwiżiti minimi 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1.

3. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jinnegozjaw mal-offerenti dawk l-offerti
sottomessi minnhom biex itejbu l-kontenut 
tal-offerti sabiex jikkorrispondu aħjar mal-
kriterji tal-għoti u r-rekwiżiti minimi. In-
negozjati jistgħu jiffokaw fuq il-
komponenti legali, tekniċi u finanzjarji 
tal-offerta kif ukoll fuq il-varjanti u l-
korrezzjoni tal-iżbalji materjali.

Or. en

Emenda 728
Marc Tarabella



AM\908711MT.doc 141/159 PE492.858v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jinnegozjaw mal-offerenti dawk l-offerti 
sottomessi minnhom biex itejbu l-kontenut 
tal-offerti sabiex jikkorrispondu aħjar mal-
kriterji tal-għoti u r-rekwiżiti minimi 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1.

3. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jinnegozjaw mal-offerenti dawk l-offerti 
sottomessi u d-dokumenti tal-akkwist, 
suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 2, biex itejbu l-kontenut tal-
offerti sabiex jikkorrispondu aħjar mal-
kriterji tal-għoti u r-rekwiżiti minimi 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1.

Or. fr

Emenda 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jinnegozjaw mal-offerenti dawk l-offerti
sottomessi minnhom biex itejbu l-kontenut 
tal-offerti sabiex jikkorrispondu aħjar mal-
kriterji tal-għoti u r-rekwiżiti minimi 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1.

3. Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor 
fir-raba' subparagrafu, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jinnegozjaw mal-
offerenti dawk l-offerti inizjali u l-offerti 
sussegwenti kollha sottomessi minnhom, 
minbarra għall-offerti finali skont it-
tifsira tal-paragrafu 6, biex itejbu l-
kontenut tal-offerti sabiex jiżguraw li l-
offerti jissodisfaw aħjar il-kriterji tal-għoti 
speċifikati fid-dokument tal-akkwist.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 730
Marian Harkin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jinnegozjaw mal-offerenti dawk l-offerti 
sottomessi minnhom biex itejbu l-kontenut 
tal-offerti sabiex jikkorrispondu aħjar 
mal-kriterji tal-għoti u r-rekwiżiti minimi 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1.

3. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jinnegozjaw mal-offerenti l-kontenut tal-
offerta, soġġett għal rekwiżiti minimi 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn li ġejjin ma għandhomx jinbidlu 
matul in-negozjati:

Ir-rekwiżiti minimi u l-kriterji tal-għoti 
ma għandhomx ikunu suġġetti għan-
negozjati:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-deskrizzjoni tal-akkwist, imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 733
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) id-deskrizzjoni tal-akkwist, imħassar

Or. da

Emenda 734
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-deskrizzjoni tal-akkwist, (a) id-deskrizzjoni ġenerali tal-akkwist,

Or. en

Emenda 735
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-deskrizzjoni tal-akkwist, (a) l-oġġett tal-akkwist,

Or. fr
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Emenda 736
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-parti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li 
tiddefinixxi r-rekwiżiti minimi

imħassar

Or. en

Emenda 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-parti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li 
tiddefinixxi r-rekwiżiti minimi

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kopert mill-proposta l-ġdida f'dan is-subparagrafu. Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 738
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-parti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li 
tiddefinixxi r-rekwiżiti minimi

imħassar

Or. de
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Emenda 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-parti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li 
tiddefinixxi r-rekwiżiti minimi

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Piżijiet amministrattivi ġodda għandhom ikunu evitati bl-għan li jissimplifikaw il-liġi tal-
akkwist tal-UE u jagħmluha aktar flessibbli. Din id-dispożizzjoni addizzjonali għandha 
għalhekk titħassar.

Emenda 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kriterji tal-għoti imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kopert mill-proposta l-ġdida f'dan is-subparagrafu. Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 741
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kriterji tal-għoti (c) Il-kriterju jew kriterji ewlenin tal-għoti
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Or. en

Emenda 742
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kriterji tal-għoti (c) il-kriterji ewlenin tal-għoti

Or. de

Emenda 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kriterji tal-għoti (c) il-kriterji ewlenin tal-għoti

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jsiru aġġustamenti żgħar għad-dokumenti tal-akkwist bħala parti 
mid-djalogu mal-offerenti.

Emenda 744
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-prezz, fejn ma hemmx modifika ta' 
elementi oħra tal-offerta.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan biex jiġi evitat li n-negozjati jkunu użati biss biex inaqqsu l-prezz ta' prodott.

Emenda 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ladarba d-data għat-tfigħ tal-offerti 
tiskadi, u qabel ma dawn jiġu eżaminati, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jispeċifikaw 
kemm se jagħtu piż lis-sottotitoli tal-
kriterju tal-għoti definit minn qabel bi 
qbil mal-Artikolu 66(5), sakemm:
(a) il-kriterji tal-għoti tal-kuntratt 
stabbiliti fid-dokumenti tal-kuntratt jew fl-
avviż tal-kuntratt ma jinbidlux;
(b) dan ma jinkludix elementi ġodda li 
setgħu affettwaw it-tħejjija tal-offerti;
(c) dan ma jwassalx għal diskriminazzjoni 
kontra xi offerent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni u allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti fuq il-bażi tal-offerti inizjali 
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mingħajr negozjar meta jkunu indikaw 
dan b'mod ċar fl-avviż tal-kuntratt, fl-
istedina biex jiġi kkonfermat interess jew 
fi kwalunkwe dokumenti tal-akkwist 
ieħor, li huma jirriservaw id-dritt li 
jagħmlu dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 747
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Matul in-negozjati, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jiżguraw it-trattament 
ugwali lill-offerenti kollha. Għal dak il-
għan, ma għandhomx jipprovdu 
informazzjoni b’mod diskriminatorju li 
tista’ tagħti vantaġġ lil xi offerenti fuq 
oħrajn. Għandhom jiżguraw li l-offerenti 
kollha, li l-offerti tagħhom ma ġewx 
eliminati skont il-paragrafu 5, huma 
infurmati bil-miktub, dwar kwalunkwe 
bidla għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
minbarra dawk li jistabbilixxu r-rekwiżiti
minimi, fi żmien xieraq li jippermetti lil 
dawn l-offerenti biex jimmodifikaw u 
jerġgħu jissottomettu offerti emendati wara 
dawn il-bidliet, kif xieraq.

4. Matul in-negozjati, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jiżguraw it-trattament 
ugwali lill-offerenti kollha. Għal dak il-
għan, ma għandhomx jipprovdu 
informazzjoni b’mod diskriminatorju li 
tista’ tagħti vantaġġ lil xi offerenti fuq 
oħrajn. Għandhom jiżguraw li l-offerenti 
kollha, li l-offerti tagħhom ma ġewx 
eliminati skont il-paragrafu 5, huma 
infurmati bil-miktub, dwar kwalunkwe 
bidla li tkun saret matul in-negozjati, fi 
żmien xieraq li jippermetti lil dawn l-
offerenti biex jimmodifikaw u jerġgħu 
jissottomettu offerti emendati wara dawn 
il-bidliet, kif xieraq.

Or. fr

Emenda 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Matul in-negozjati, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jiżguraw it-trattament 
ugwali lill-offerenti kollha. Għal dak il-
għan, ma għandhomx jipprovdu 
informazzjoni b’mod diskriminatorju li 
tista’ tagħti vantaġġ lil xi offerenti fuq 
oħrajn. Għandhom jiżguraw li l-offerenti 
kollha, li l-offerti tagħhom ma ġewx 
eliminati skont il-paragrafu 5, huma 
infurmati bil-miktub, dwar kwalunkwe 
bidla għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
minbarra dawk li jistabbilixxu r-rekwiżiti 
minimi, fi żmien xieraq li jippermetti lil 
dawn l-offerenti biex jimmodifikaw u 
jerġgħu jissottomettu offerti emendati wara 
dawn il-bidliet, kif xieraq.

4. Matul in-negozjati, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jiżguraw it-trattament 
ugwali lill-offerenti kollha. Għal dak il-
għan, ma għandhomx jipprovdu 
informazzjoni b’mod diskriminatorju li 
tista’ tagħti vantaġġ lil xi offerenti fuq 
oħrajn. Għandhom jiżguraw li l-offerenti 
kollha, li l-offerti tagħhom ma ġewx 
eliminati skont il-paragrafu 5, huma 
infurmati bil-miktub, dwar kwalunkwe 
bidla għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jew 
dokumenti tal-akkwist oħra minbarra 
dawk li jistabbilixxu r-rekwiżiti minimi, 
filwaqt li jipprovdu żmien xieraq biżżejjed 
li jippermetti lil dawn l-offerenti biex 
jimmodifikaw u jerġgħu jissottomettu 
offerti emendati wara dawn il-bidliet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jikxfu ma’ parteċipanti oħra soluzzjonijiet 
proposti jew informazzjoni kunfidenzjali 
oħra komunikati minn kandidat li jkun qed 
jieħu sehem fin-negozjati mingħajr il-qbil 
ta’ dak il-kandidat. Qbil bħal dan ma 
għandux jieħu l-forma ta’ rinunzja ġenerali 
iżda għandu jsir b’referenza għall-
komunikazzjoni maħsuba ta’ soluzzjonijiet 

Bi qbil mal-Artikolu 18, l-awtoritajiet 
kontraenti ma għandhomx jikxfu ma’ 
parteċipanti oħra informazzjoni 
kunfidenzjali komunikata minn kandidat li 
jkun qed jieħu sehem fin-negozjati 
mingħajr il-qbil ta’ dak il-kandidat. Qbil 
bħal dan ma għandux jieħu l-forma ta’ 
rinunzja ġenerali iżda għandu jsir 
b’referenza għall-komunikazzjoni maħsuba 
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jew informazzjoni kunfidenzjali oħra
speċifiċi.

ta’ informazzjoni speċifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 750
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx
jikxfu ma’ parteċipanti oħra soluzzjonijiet 
proposti jew informazzjoni kunfidenzjali 
oħra komunikati minn kandidat li jkun qed 
jieħu sehem fin-negozjati mingħajr il-qbil 
ta’ dak il-kandidat. Qbil bħal dan ma 
għandux jieħu l-forma ta’ rinunzja 
ġenerali iżda għandu jsir b’referenza għall-
komunikazzjoni maħsuba ta’ soluzzjonijiet
jew informazzjoni kunfidenzjali oħra 
speċifiċi.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom il-
possibilità, permezz ta' ftehim fil-forma 
ta' rinunzja ġenerali, li jikxfu ma’ 
parteċipanti oħra soluzzjonijiet proposti 
minn kandidat li qed jipparteċipa fin-
negozjati. Informazzjoni kunfidenzjali oħra 
komunikati minn kandidat li jkun qed jieħu 
sehem fin-negozjati, m'għandhiex tiġi 
żvelata mingħajr il-qbil ta’ dak il-kandidat. 
Qbil bħal dan għandu jsir b’referenza 
għall-komunikazzjoni maħsuba ta’ din l-
informazzjoni kunfidenzjali oħra. 

Or. en

Emenda 751
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jikxfu ma’ parteċipanti oħra soluzzjonijiet 
proposti jew informazzjoni kunfidenzjali 
oħra komunikati minn kandidat li jkun qed 

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jikxfu ma’ parteċipanti oħra soluzzjonijiet 
proposti jew informazzjoni kunfidenzjali 
oħra komunikati minn kandidat li jkun qed 
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jieħu sehem fin-negozjati mingħajr il-qbil 
ta’ dak il-kandidat. Qbil bħal dan ma 
għandux jieħu l-forma ta’ rinunzja 
ġenerali iżda għandu jsir b’referenza 
għall-komunikazzjoni maħsuba ta’ 
soluzzjonijiet jew informazzjoni 
kunfidenzjali oħra speċifiċi.

jieħu sehem fin-negozjati mingħajr il-qbil 
ta’ dak il-kandidat.

Or. pt

Emenda 752
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-proċeduri kompetittivi permezz tan-
negozjar jistgħu jsiru fi stadji suċċessivi 
sabiex jonqos in-numru ta’ offerti li jridu 
jiġu nnegozjati billi jiġu applikati l-kriterji 
tal-għoti speċifikati fl-avviż dwar kuntratt, 
fl-istedina għall-konferma tal-interess jew 
fid-dokumenti tal-akkwist. Fl-avviż dwar 
kuntratt, fl-istedina għall-konferma tal-
interess jew fid-dokumenti tal-akkwist, l-
awtorità kontraenti għandha tindika jekk hi 
rrikorrietx għal din l-alternattiva.

5. Il-proċeduri kompetittivi permezz tan-
negozjar jistgħu jsiru fi stadji suċċessivi 
sabiex jonqos in-numru ta’ offerti li jridu 
jiġu nnegozjati billi jiġu applikati l-kriterji 
tal-għażla speċifikati fl-avviż dwar 
kuntratt, fl-istedina għall-konferma tal-
interess jew fid-dokumenti tal-akkwist. Fl-
avviż dwar kuntratt, fl-istedina għall-
konferma tal-interess jew fid-dokumenti 
tal-akkwist, l-awtorità kontraenti għandha 
tindika jekk hi rrikorrietx għal din l-
alternattiva.

Or. en

Emenda 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn l-awtorità kontraenti għandha l-
intenzjoni li tikkonkludi n-negozjati, 
għandha tinforma lill-offerenti li jkun 

6. Fejn l-awtorità kontraenti għandha l-
intenzjoni li tikkonkludi n-negozjati, 
għandha tinforma lill-offerenti li jkun 
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baqa’ u tistabbilixxi data ta’ skadenza 
komuni biex tissottometti kwalunkwe 
offerta ġdida jew riveduta. Hijagħandha
tivvaluta l-offerti kif ġew innegozjati fuq 
il-bażi tal-kriterji tal-għoti inizjalment 
indikati u jagħtu l-kuntratt skont l-
Artikoli 66 sa 69.

baqa’ u tistabbilixxi data ta’ skadenza 
komuni biex tissottometti kwalunkwe 
offerta ġdida jew riveduta. Hija għandha
tivvaluta l-offerti finali fuq il-bażi tal-
kriterji tal-għoti inizjalment indikati u 
jagħtu l-kuntratt skont l-Artikoli 66 sa 69.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 754
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-awtoritajiet kontraenti ma jistgħux 
jirrestrinġu n-negozjati għall-prezzijiet 
ikkwotati fl-offerti.

Or. fr

Emenda 755
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar
Djalogu kompetittiv
1. Fi djalogi kompetittivi, kull attur 
ekonomiku jista’ jissottometti talba sabiex 
jieħu sehem bħala tweġiba għal sejħa 
għall-kompetizzjoni, billi jipprovdi l-
informazzjoni mitluba għall-għażla 
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kwalitattiva.
Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu 
jkun ta’ 30 jum mid-data li fiha jintbagħat 
l-avviż dwar kuntratt.
Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi 
mistiedna mill-awtorità kontraenti wara l-
valutazzjoni tal-informazzjoni mitluba li 
jistgħu jieħdu sehem fid-djalogu. L-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jillimitaw 
in-numru ta’ kandidati xierqa li 
għandhom jiġu mistiedna jieħdu sehem 
fil-proċedura b’konformità mal-
Artikolu 64. Il-kuntratt għandu jingħata 
fuq il-bażi unika tal-kriterju ta’ għoti tal-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
skont l-Artikolu 66(1)(a).
2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jistabbilixxu l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti 
tagħhom fl-avviż dwar kuntratt u 
għandhom jiddefinixxu dawk il-ħtiġijiet u 
r-rekwiżiti fil-avviż u/jew f’dokument 
deskrittiv. Fl-istess ħin u fl-istess 
dokumenti, huma għandhom jistabbilixxu 
u jiddefinixxu l-kriterji tal-għoti 
magħżula wkoll.
3. Flimkien mal-kandidati magħżula 
skont id-dispożizzjonijiet relevanti tal-
Artikoli 54 sa 65, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom iniedu djalogu bil-għan li jiġu 
identifikati u definiti l-aktar mezzi xierqa 
sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tagħhom. 
Jistgħu jiddiskutu l-aspetti kollha tal-
kuntratt mal-kandidati magħżula matul 
dan id-djalogu.
Matul id-djalogu, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jiżguraw ugwaljanza tat-
trattament fost l-offerenti kollha. Għal 
dak il-għan, ma għandhomx jipprovdu 
informazzjoni b’mod diskriminatorju li 
tista’ tagħti vantaġġ lil xi offerenti fuq 
oħrajn.
L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jikxfu mal-parteċipanti l-oħra dawk is-
soluzzjonijiet proposti jew informazzjoni 
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kunfidenzjali oħra komunikati minn 
kandidat li jieħu sehem fid-djalogu 
mingħajr il-qbil ta’ dak il-kandidat. Qbil 
bħal dan ma għandux jieħu l-forma ta’ 
rinunzja ġenerali iżda għandu jsir 
b’referenza għall-komunikazzjoni 
maħsuba ta’ soluzzjonijiet speċifiċi jew 
informazzjoni kunfidenzjali oħra 
speċifika.
4. Id-djalogi kompetittivi jistgħu jseħħu fi 
stadji suċċessivi sabiex jonqos in-numru 
ta’ soluzzjonijiet li jridu jiġi diskussi fl-
istadju ta’ djalogu billi jiġu applikati l-
kriterji tal-għoti definiti fl-avviż dwar 
kuntratt jew fid-dokument deskrittiv. In 
the contract notice or the descriptive 
document, the contracting authority shall 
indicate whether it will use this option.
5. L-awtorità kontraenti għandha tkompli 
bid-djalogu sakemm tkun kapaċi 
tidentifika s-soluzzjoni jew is-
soluzzjonijiet li huma kapaċi jilħqu l-
ħtiġijiet tagħha.
6. Wara li jiddikkjaraw li d-djalogu 
ntemm u wara li jgħarrfu lill-parteċipanti 
dwar dan, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jitolbuhom jissottomettu l-
offerti finali tagħhom fuq il-bażi tas-
soluzzjoni jew is-soluzzjonijiet ppreżentati 
u speċifikati matul id-djalogu. Dawk l-
offerti għandu jkun fihom l-elementi
kollha meħtieġa u neċessarji għat-twettiq 
tal-proġett.
7. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jivvalutaw l-offerti rċivuti fuq il-bażi tal-
kriterji tal-għoti stabbiliti fl-avviż dwar 
kuntratt jew fid-dokument deskrittiv.
Fejn dan ikun neċessarju sabiex jiġu 
finalizzati l-impenji finanzjarji jew 
termini oħrajn tal-kuntratt, l-awtorità 
kontraenti tista’ tinnegozja t-termini finali 
tal-kuntratt mal-offerent identifikat bħala 
dak li ssottometta l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża skont l-
Artikolu 66(1)(a) dejjem jekk negozjati 
bħal dawn ma jkollhomx l-effett li 
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jimmodifikaw l-aspetti essenzjali tal-
offerta jew tal-akkwist, inklużi l-ħtiġijiet u 
r-rekwiżiti stabbiliti fl-avviż dwar kuntratt 
jew fid-dokument deskrittiv u ma 
jirriskjax li jgħawweġ il-kompetizzjoni jew 
li jikkawża diskriminazzjoni.
8. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jistabilixxu premji jew ħlasijiet għall-
parteċipanti matul id-djalogu.

Or. fr

Emenda 756
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
ta’ 30 jum mid-data li fiha jintbagħat l-
avviż dwar kuntratt.

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
ta’ 35 jum mid-data li fiha jintbagħat l-
avviż dwar kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien biex tintlaqa' l-offerta biex wieħed jipparteċipa għandu jiżdied għal 35 jum, 
li jagħti lill-kandidati żmien biżżejjed biex iħejju l-offerta u jibqa' eqser mil-limitu ta' żmien 
attwali (37 jum).

Emenda 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi 
mistiedna mill-awtorità kontraenti wara l-
valutazzjoni tal-informazzjoni mitluba li 

Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi 
mistiedna mill-awtorità kontraenti wara l-
valutazzjoni tal-informazzjoni mitluba li 
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jistgħu jieħdu sehem fid-djalogu. L-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jillimitaw in-
numru ta’ kandidati xierqa li għandhom 
jiġu mistiedna jieħdu sehem fil-proċedura 
b’konformità mal-Artikolu 64. Il-kuntratt 
għandu jingħata fuq il-bażi unika tal-
kriterju ta’ għoti tal-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża skont l-
Artikolu 66(1)(a).

jistgħu jieħdu sehem fid-djalogu. L-
awtoritajiet kontraenti għandu jkollhom l-
għażla li jaħtru minn fost il-persunal 
tagħhom kap tal-proġett li jiggarantixxi 
konformità mal-iskadenzi raġonevoli 
permezz ta' koordinazzjoni effettiva f'kull 
stadju tad-djalogu. Jistgħu jillimitaw in-
numru ta’ kandidati adattati li għandhom 
jiġu mistiedna jieħdu sehem fil-proċedura 
b’konformità mal-Artikolu 64.

Or. fr

Emenda 758
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jistabbilixxu l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti 
tagħhom fl-avviż dwar kuntratt u 
għandhom jiddefinixxu dawk il-ħtiġijiet u 
r-rekwiżiti fil-avviż u/jew f’dokument 
deskrittiv. Fl-istess ħin u fl-istess 
dokumenti, huma għandhom jistabbilixxu u 
jiddefinixxu l-kriterji tal-għoti magħżula 
wkoll.

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jistabbilixxu l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti 
tagħhom fl-avviż dwar kuntratt u 
għandhom jiddefinixxu dawk il-ħtiġijiet u 
r-rekwiżiti fil-avviż u/jew f’dokument 
deskrittiv. Fl-istess ħin u fl-istess 
dokumenti, huma għandhom jistabbilixxu u 
jiddefinixxu l-kriterju jew il-kriterji
ewlenin tal-għoti magħżula wkoll.

Or. en

Emenda 759
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jistabbilixxu l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti 
tagħhom fl-avviż dwar kuntratt u 

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jistabbilixxu l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti 
tagħhom fl-avviż dwar kuntratt u 
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għandhom jiddefinixxu dawk il-ħtiġijiet u 
r-rekwiżiti fil-avviż u/jew f’dokument 
deskrittiv. Fl-istess ħin u fl-istess 
dokumenti, huma għandhom jistabbilixxu u 
jiddefinixxu l-kriterji tal-għoti magħżula 
wkoll.

għandhom jiddefinixxu dawk il-ħtiġijiet u 
r-rekwiżiti fil-avviż u/jew f’dokument 
deskrittiv. Fl-istess ħin u fl-istess 
dokumenti, huma għandhom jistabbilixxu u 
jiddefinixxu l-kriterji tal-għoti magħżula 
ewlenin wkoll.

Or. de

Emenda 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jistabbilixxu l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti 
tagħhom fl-avviż dwar kuntratt u 
għandhom jiddefinixxu dawk il-ħtiġijiet u 
r-rekwiżiti fil-avviż u/jew f’dokument 
deskrittiv. Fl-istess ħin u fl-istess 
dokumenti, huma għandhom jistabbilixxu u 
jiddefinixxu l-kriterji tal-għoti magħżula 
wkoll.

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jistabbilixxu l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti 
tagħhom fl-avviż dwar kuntratt u 
għandhom jiddefinixxu dawk il-ħtiġijiet u 
r-rekwiżiti fil-avviż u/jew f’dokument 
deskrittiv. Fl-istess ħin u fl-istess 
dokumenti, huma għandhom jistabbilixxu u 
jiddefinixxu l-kriterji tal-għoti magħżula 
ewlenin wkoll.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jsiru aġġustamenti żgħar għad-dokumenti tal-akkwist bħala parti 
mid-djalogu mal-offerenti.

Emenda 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ladarba d-data għat-tfigħ tal-offerti 
tiskadi, u qabel ma dawn jiġu eżaminati, l-



PE492.858v01-00 158/159 AM\908711MT.doc

MT

awtoritajiet kontraenti jistgħu jispeċifikaw 
kemm se jagħtu piż lis-sottotitoli tal-
kriterju tal-għoti definit minn qabel bi 
qbil mal-Artikolu 66(5), sakemm:
(a) il-kriterji tal-għoti tal-kuntratt 
stabbiliti fid-dokumenti tal-kuntratt jew fl-
avviż tal-kuntratt ma jinbidlux;
(b) dan ma jinkludix elementi ġodda li 
setgħu affettwaw it-tħejjija tal-offerti;
(c) dan ma jwassalx għal diskriminazzjoni 
kontra xi offerent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.

Emenda 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx
jikxfu mal-parteċipanti l-oħra dawk is-
soluzzjonijiet proposti jew informazzjoni 
kunfidenzjali oħra komunikati minn 
kandidat li jieħu sehem fid-djalogu 
mingħajr il-qbil ta’ dak il-kandidat. Qbil 
bħal dan ma għandux jieħu l-forma ta’ 
rinunzja ġenerali iżda għandu jsir 
b’referenza għall-komunikazzjoni maħsuba 
ta’ soluzzjonijiet speċifiċi jew 
informazzjoni kunfidenzjali oħra speċifika.

L-awtoritajiet kontraenti ma jistgħux taħt 
l-ebda ċirkustanza jikxfu mal-parteċipanti 
l-oħra dawk is-soluzzjonijiet proposti jew 
informazzjoni kunfidenzjali oħra 
komunikati minn kandidat li jieħu sehem 
fid-djalogu mingħajr il-qbil ta’ dak il-
kandidat, u dan il-ftehim ma jistax jiġi 
impost bħala kundizzjoni li tikkontrolla l-
parteċipazzjoni fid-djalogu kompetittiv. 
Qbil bħal dan ma għandux jieħu l-forma ta’ 
rinunzja ġenerali iżda għandu jsir 
b’referenza għall-komunikazzjoni maħsuba 
ta’ soluzzjonijiet speċifiċi jew 
informazzjoni kunfidenzjali oħra speċifika.

Or. fr
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Emenda 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jikxfu mal-parteċipanti l-oħra dawk is-
soluzzjonijiet proposti jew informazzjoni 
kunfidenzjali oħra komunikati minn 
kandidat li jieħu sehem fid-djalogu 
mingħajr il-qbil ta’ dak il-kandidat. Qbil 
bħal dan ma għandux jieħu l-forma ta’ 
rinunzja ġenerali iżda għandu jsir 
b’referenza għall-komunikazzjoni maħsuba 
ta’ soluzzjonijiet speċifiċi jew
informazzjoni kunfidenzjali oħra speċifika.

Bi qbil mal-Artikolu 18, l-awtoritajiet 
kontraenti ma għandhomx jikxfu ma’ 
parteċipanti oħra informazzjoni 
kunfidenzjali komunikata minn kandidat li 
jkun qed jieħu sehem fid-djalogu mingħajr 
il-qbil ta’ dak il-kandidat. Qbil bħal dan ma 
għandux jieħu l-forma ta’ rinunzja ġenerali 
iżda għandu jsir b’referenza għall-
komunikazzjoni maħsuba ta’ informazzjoni 
oħra speċifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjar tal-proċess tal-akkwist.


