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Emenda 764
Cornelis de Jong

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

Or. en

Emenda 765
Marian Harkin

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 għandhom 
jaġixxu bl-aktar intenzjoni tajba u 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.
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Or. en

Emenda 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Nuqqas ta' konformità mas-subparagrafu 
3 ta' dan il-paragrafu se jagħmel lill-
entità kontraenti responsabbli.

Or. fr

Emenda 767
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità kontraenti għandha tkompli 
bid-djalogu sakemm tkun kapaċi tidentifika 
s-soluzzjoni jew is-soluzzjonijiet li huma 
kapaċi jilħqu l-ħtiġijiet tagħha.

5. L-awtorità kontraenti tista' jew 
tistabbilixxi perjodu ta' żmien limitat 
għad-djalogu, li jkun jidher fl-avviż dwar 
kuntratt jew tkompli bid-djalogu sakemm 
tkun kapaċi tidentifika s-soluzzjoni jew is-
soluzzjonijiet li huma kapaċi jilħqu l-
ħtiġijiet tagħha.

Or. en

Emenda 768
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità kontraenti għandha tkompli 
bid-djalogu sakemm tkun kapaċi tidentifika 
s-soluzzjoni jew is-soluzzjonijiet li huma 
kapaċi jilħqu l-ħtiġijiet tagħha.

5. L-awtorità kontraenti tista':

- jew tistipula perjodu limitat għad-
djalogu, li għandu jingħata fl-avviż dwar 
kuntratt;
- jew tkompli bid-djalogu sakemm tkun 
kapaċi tidentifika s-soluzzjoni jew is-
soluzzjonijiet li huma kapaċi jilħqu l-
ħtiġijiet tagħha.

Or. fr

Emenda 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba tal-awtorità kontraenti, dawn l-
offerti jistgħu jiġu kkjarifikati, speċifikati 
u pperfezzjonati. Madankollu, tali 
kjarifika, speċifikazzjoni, perfezzjoni jew 
informazzjoni addizzjonali ma jistgħux 
jinvolvu tibdil fl-aspetti essenzjali tal-
offerta jew tal-akkwist pubbliku, inklużi l-
ħtiġijiet u t-talbiet stipulati fl-avviż dwar 
kuntratt jew fid-dokument deskrittiv, fejn 
varjazzjonijiet fir-rigward ta' dawk l-
aspetti, ħtiġijiet jew talbiet x'aktarx 
iwasslu għal tgħawwiġ fil-kompetizzjoni 
jew ikollhom effett diskriminatorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tal-proċess ta' akkwist.
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Emenda 770
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba tal-awtorità kontraenti, l-
offerent identifikat bħala dak li 
ssottometta l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża jista' jintalab 
jiċċara xi aspetti tal-offerta jew 
jikkonferma obbligi li jinsabu fl-offerta, 
dejjem jekk dan ma jkollux l-effett li 
jimmodifika aspetti sostanzjali tal-offerta 
jew tas-sejħa għal offerti u ma jirriskjax li 
jgħawweġ il-kompetizzjoni jew li jikkawża 
diskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 771
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
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 

Fuq talba tal-awtorità kontraenti, l-
offerent identifikat bħala dak li ssottometta 
l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
skont l-Artikolu 66(1)(a) jista' jintalab 
jiċċara xi aspetti tal-offerta jew 
jikkonferma obbligi li jinsabu fl-offerta 
dejjem jekk dan ma jkollux l-effett li 
jimmodifika 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.
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jikkawża diskriminazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni ġdida proposta hija perikoluża billi din tintroduċi l-possibilità għall-
awtoritajiet kontraenti li jitfgħu pressjoni fuq il-prezz lejn l-offerent identifikat bħala dak li 
ressaq l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża. Il-formulazzjoni eżistenti tad-Direttiva 
2004/18/KE (Art. 29 par. 7) għaldaqstant hija aktar xierqa, b'adattamenti minimi fit-
terminoloġija tal-proposta tal-Kummissjoni. 

Emenda 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu
jistabilixxu premji jew ħlasijiet għall-
parteċipanti matul id-djalogu.

8. L-awtoritajiet kontraenti għandhom
jistabilixxu premji jew ħlasijiet għall-
parteċipanti matul id-djalogu skont termini 
stipulati mill-kuntratt.

Or. fr

Emenda 773
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu
jistabilixxu premji jew ħlasijiet għall-
parteċipanti matul id-djalogu.

8. L-awtoritajiet kontraenti għandhom
jistabilixxu premji jew ħlasijiet għall-
parteċipanti matul id-djalogu.

Or. en
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Emenda 774
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu
jistabilixxu premji jew ħlasijiet għall-
parteċipanti matul id-djalogu.

8. L-awtoritajiet kontraenti għandhom
jistabilixxu premji jew ħlasijiet għall-
parteċipanti matul id-djalogu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli/impossibbli li jkun hemm stima korretta taż-żmien u l-ispejjeż neċessarji għall-
parteċipazzjoni fil-proċeduri nnegozjati wara t-tressiq tal-offerta inizjali. Konsegwentement, 
il-perspettiva li jinkiseb xi kumpens għal sforzi addizzjonali x'aktarx tattira kuntratturi li 
nkella jkunu jippreferu jastjenu mill-parteċipazzjoni. X'aktarx dan ikun ta' benefiċċju kemm 
għall-kompetizzjoni u kemm għall-kwalità tax-xogħlijiet.

Emenda 775
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imħassar
Sħubija għall-innovazzjoni

1. Fi sħubijiet għall-innovazzjoni, kull 
attur ekonomiku jista’ jissottometti talba 
sabiex jieħu sehem bħala tweġiba għal 
avviż dwar kompetizzjoni bil-għan li 
jistabbilixxi sħubija strutturata għall-
iżvilupp ta’ prodott, servizz jew xogħlijiet 
innovattivi u x-xiri sussegwenti tal-
provvisti, servizzi jew xogħlijiet li 
jirriżultaw jekk dawn ikunu 
jikkorrispondu għal-livelli ta’ prestazzjoni 
u spejjeż miftiehma.

2. Is-sħubija għandha tiġi strutturata fi 



AM\908712MT.doc 9/175 PE492.895v01-00

MT

stadji suċċessivi wara s-sekwenza ta’ 
stadji fil-proċess ta’ riċerka u 
innovazzjoni, possibbilment sal-
manifattura tal-provvista jew il-forniment 
tas-servizzi. Għandha tipprovdi għal miri 
intermedji li għandhom jinkisbu mill-
imsieħeb u tipprovdi għal ħlas tar-
remunerazzjoni f’pagamenti xierqa. 
Abbażi ta’ dawk il-miri, wara kull stadju, 
l-awtorità kontraenti tista’ tiddeċiedi li 
ttemm is-sħubija u li tniedi proċedura ta’ 
akkwist ġdida għall-fażijiet li jifdal, 
dejjem jekk tkun kisbet id-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali relevanti.

3. Il-kuntratt għandu jingħata 
b’konformità mar-regoli għal proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar 
stabbiliti fl-Artikolu 27.

Fl-għażla tal-kandidati, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-kriterji li jikkonċernaw il-
kapaċità u l-esperjenza tal-offerenti fil-
qasam tar-riċerka u l-iżvilupp u fil-qasam 
tal-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet innovattivi.
Jistgħu jillimitaw in-numru ta’ kandidati 
adattati li għandhom jiġu mistiedna 
sabiex jieħdu sehem fil-proċedura 
b’konformità mal-Artikolu 64.

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

4. L-istruttura tas-sħubija u, b’mod 
partikolari, id-dewmien u l-valur tal-
fażijiet differenti għandhom jirreflettu l-
grad ta’ innovazzjoni tas-soluzzjoni 
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proposta u s-sekwenza tal-attivitajiet ta’ 
riċerka u innovazzjoni metieġa għall-
iżvilupp ta’ soluzzjoni innovattiva li 
għadha mhijiex disponibbli fis-suq. Il-
valur u d-dewmien ta’ kuntratt tal-
provvista, servizz jew xogħlijiet li 
jirriżultaw għandhom jibqgħu fi ħdan il-
limiti xierqa, billi tittieħed 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiġu rkuprati 
l-ispejjeż, inklużi dawk imġarrba fl-
iżvilupp ta’ soluzzjoni innovattiva, u li 
jinkiseb profitt adegwat. 

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jużaw is-sħubijiet għall-innovazzjoni 
b’tali mod li jipprevjenu, jillimitaw jew 
jgħawġu l-kompetizzjoni.

Or. fr

Emenda 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imħassar
Sħubija għall-innovazzjoni
1. Fi sħubijiet għall-innovazzjoni, kull 
attur ekonomiku jista’ jissottometti talba 
sabiex jieħu sehem bħala tweġiba għal 
avviż dwar kompetizzjoni bil-għan li 
jistabbilixxi sħubija strutturata għall-
iżvilupp ta’ prodott, servizz jew xogħlijiet 
innovattivi u x-xiri sussegwenti tal-
provvisti, servizzi jew xogħlijiet li 
jirriżultaw jekk dawn ikunu 
jikkorrispondu għal-livelli ta’ prestazzjoni 
u spejjeż miftiehma.
2. Is-sħubija għandha tiġi strutturata fi 
stadji suċċessivi wara s-sekwenza ta’ 
stadji fil-proċess ta’ riċerka u 
innovazzjoni, possibbilment sal-



AM\908712MT.doc 11/175 PE492.895v01-00

MT

manifattura tal-provvista jew il-forniment 
tas-servizzi. Għandha tipprovdi għal miri 
intermedji li għandhom jinkisbu mill-
imsieħeb u tipprovdi għal ħlas tar-
remunerazzjoni f’pagamenti xierqa. 
Abbażi ta’ dawk il-miri, wara kull stadju, 
l-awtorità kontraenti tista’ tiddeċiedi li 
ttemm is-sħubija u li tniedi proċedura ta’ 
akkwist ġdida għall-fażijiet li jifdal, 
dejjem jekk tkun kisbet id-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali relevanti.

3. Il-kuntratt għandu jingħata 
b’konformità mar-regoli għal proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar 
stabbiliti fl-Artikolu 27.

Fl-għażla tal-kandidati, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-kriterji li jikkonċernaw il-
kapaċità u l-esperjenza tal-offerenti fil-
qasam tar-riċerka u l-iżvilupp u fil-qasam 
tal-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet innovattivi. 
Jistgħu jillimitaw in-numru ta’ kandidati 
adattati li għandhom jiġu mistiedna 
sabiex jieħdu sehem fil-proċedura 
b’konformità mal-Artikolu 64.

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

4. L-istruttura tas-sħubija u, b’mod 
partikolari, id-dewmien u l-valur tal-
fażijiet differenti għandhom jirreflettu l-
grad ta’ innovazzjoni tas-soluzzjoni 
proposta u s-sekwenza tal-attivitajiet ta’ 
riċerka u innovazzjoni metieġa għall-
iżvilupp ta’ soluzzjoni innovattiva li 
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għadha mhijiex disponibbli fis-suq. Il-
valur u d-dewmien ta’ kuntratt tal-
provvista, servizz jew xogħlijiet li 
jirriżultaw għandhom jibqgħu fi ħdan il-
limiti x i e r q a ,  billi tittieħed 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiġu rkuprati 
l-ispejjeż, inklużi dawk imġarrba fl-
iżvilupp ta’ soluzzjoni innovattiva, u li 
jinkiseb profitt adegwat. 

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jużaw is-sħubijiet għall-innovazzjoni 
b’tali mod li jipprevjenu, jillimitaw jew 
jgħawġu l-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi sħubijiet għall-innovazzjoni, kull attur 
ekonomiku jista’ jissottometti talba sabiex 
jieħu sehem bħala tweġiba għal avviż dwar 
kompetizzjoni bil-għan li jistabbilixxi 
sħubija strutturata għall-iżvilupp ta’ 
prodott, servizz jew xogħlijiet innovattivi u 
x-xiri sussegwenti tal-provvisti, servizzi 
jew xogħlijiet li jirriżultaw jekk dawn 
ikunu jikkorrispondu għal-livelli ta’ 
prestazzjoni u spejjeż miftiehma.

1. Fi sħubijiet għall-innovazzjoni, kull attur 
ekonomiku jista’ jissottometti talba sabiex 
jieħu sehem bħala tweġiba għal avviż dwar 
kompetizzjoni bil-għan li jistabbilixxi 
sħubija strutturata għall-iżvilupp ta’ 
prodott, servizz jew xogħlijiet innovattivi u 
x-xiri sussegwenti tal-provvisti, servizzi 
jew xogħlijiet li jirriżultaw jekk dawn 
ikunu jikkorrispondu għal-livelli ta’ 
prestazzjoni u spejjeż miftiehma. Il-
kuntratt li jistabbilixxi s-sħubija għall-
innovazzjoni għandu jingħata fuq il-bażi 
unika tal-kriterju tal-għoti tal-aktar 
offerta ekonomikament vantaġġuża skont 
l-Artikolu 66(1)(a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tal-proċess ta' akkwist u titjib fil-proċedura l-ġdida ta' sħubijiet għall-
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innovazzjoni.

Emenda 778
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafi 1a u 1b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-drittijiet tal-proprjetà intelletwali 
għandhom jingħataw biss għall-fini li 
jippermettu lill-awtorità kontraenti tibni 
fuq l-eżitu tal-fażijiet preċedenti, skont l-
għan tas-sħubija, fil-każ ta' bidla fil-
kuntrattur matul il-proċedura, sabiex jiġi 
limitat l-impatt tal-akkwist ta' drittijiet fir-
rigward tal-impriża li ġiet sostitwita.
Il-klawżoli tad-drittijiet tal-proprjetà 
intelletwali għandhom jiddefinixxu biċ-
ċar id-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet 
kollha.

Or. fr

Emenda 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sħubija għandha tiġi strutturata fi 
stadji suċċessivi wara s-sekwenza ta’ stadji 
fil-proċess ta’ riċerka u innovazzjoni, 
possibbilment sal-manifattura tal-
provvista jew il-forniment tas-servizzi.
Għandha tipprovdi għal miri intermedji li 
għandhom jinkisbu mill-imsieħeb u 
tipprovdi għal ħlas tar-remunerazzjoni 
f’pagamenti xierqa. Abbażi ta’ dawk il-

2. Is-sħubija għandha tiġi strutturata fi 
stadji suċċessivi wara s-sekwenza ta’ stadji 
fil-proċess ta’ riċerka u innovazzjoni, li 
jistgħu jinkludu l-manifattura tal-
provvista, jew il-forniment tas-servizzi jew 
it-tlestija tax-xogħlijiet. Is-sħubija 
għandha tistabbilixxi miri intermedji li 
għandhom jinkisbu mill-imsieħeb u 
tipprovdi għal ħlas tar-remunerazzjoni 
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miri, wara kull stadju, l-awtorità kontraenti 
tista’ tiddeċiedi li ttemm is-sħubija u li 
tniedi proċedura ta’ akkwist ġdida għall-
fażijiet li jifdal, dejjem jekk tkun kisbet id-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali 
relevanti.

f’pagamenti xierqa. Abbażi ta’ dawk il-
miri, wara kull stadju, l-awtorità kontraenti 
tista’ tiddeċiedi li ttemm is-sħubija u li 
tniedi proċedura ta’ akkwist ġdida għall-
fażijiet li jifdal, dejjem jekk l-awtorità 
kontraenti tkun indikat fid-dokumenti ta' 
akkwist taħt liema kundizzjonijiet din 
tista' tagħmel użu minn din id-
diskrezzjoni sabiex twaqqaf is-sħubija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tal-proċess ta' akkwist u titjib fil-proċedura ta' sħubijiet għall-innovazzjoni. 

Emenda 780
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sħubija għandha tiġi strutturata fi 
stadji suċċessivi wara s-sekwenza ta’ stadji 
fil-proċess ta’ riċerka u innovazzjoni, 
possibbilment sal-manifattura tal-provvista 
jew il-forniment tas-servizzi. Għandha 
tipprovdi għal miri intermedji li għandhom 
jinkisbu mill-imsieħeb u tipprovdi għal 
ħlas tar-remunerazzjoni f’pagamenti 
xierqa. Abbażi ta’ dawk il-miri, wara kull 
stadju, l-awtorità kontraenti tista’ 
tiddeċiedi li ttemm is-sħubija u li tniedi 
proċedura ta’ akkwist ġdida għall-fażijiet li 
jifdal, dejjem jekk tkun kisbet id-drittijiet 
ta’ proprjetà intellettwali relevanti.

2. Is-sħubija għandha tiġi strutturata fi 
stadji suċċessivi wara s-sekwenza ta’ stadji 
fil-proċess ta’ riċerka u innovazzjoni, 
possibbilment sal-manifattura tal-provvista 
jew il-forniment tas-servizzi. Għandha 
tipprovdi għal miri intermedji li għandhom 
jinkisbu mill-imsieħeb u tipprovdi għal 
ħlas tar-remunerazzjoni f’pagamenti 
xierqa. Abbażi ta’ dawk il-miri, wara kull 
stadju, l-awtorità kontraenti tista’ 
tiddeċiedi li ttemm is-sħubija u li tniedi 
proċedura ta’ akkwist ġdida għall-fażijiet li 
jifdal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jingħataw kjarifiki dwar il-mod kif tiġi ġestita din il-proċedura l-ġdida sabiex 
titħeġġeġ l-innovazzjoni u tiġi evitata l-għażla personalizzata 1 kif jiġu vvalutati d-drittijiet 
tal-proprjetà intelletwali? (x'se tkun l-iskala tas-suq kummerċjali?) 2 definizzjoni vaga wisq 3 
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l-awtoritajiet tal-għoti se jkomplu jqabbdu dejjem aktar atturi privati tas-suq (esperti) minflok 
jagħmlu użu minn dipartimenti interni 4 biex tiġi ċċarata d-definizzjoni tal-proċedura 5 
f'idejn min se jkunu d-drittijiet tal-proprjetà intelletwali?

Emenda 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kuntratt għandu jingħata skont dan 
il-paragrafu:
Fid-dokumenti ta' akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jindikaw liema 
elementi jiddefinixxu r-rekwiżiti minimi li 
għandhom jiġu ssodisfati. L-
indikazzjonijiet għandhom ikunu preċiżi 
biżżejjed sabiex l-operaturi ekonomiċi 
jkunu jistgħu jidentifikaw in-natura u l-
ambitu tal-akkwist u jiddeċiedu jekk 
jitolbux sabiex jipparteċipaw fil-
proċedura.
Il-limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta 
ta’ talbiet għal parteċipazzjoni għandu 
jkun ta’ 30 jum mid-data li fiha ntbagħat 
l-avviż dwar kuntratt jew, f'każ fejn 
jintuża avviż informattiv minn qabel bħala 
mezz ta’ sejħa għall-kompetizzjoni, 30 
jum mid-data minn meta tintbagħat l-
istedina għall-konferma tal-interess. Il-
limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta ta’ 
offerti inizjali għandu jkun ta’ 30 jum 
mid-data li fiha tintbagħat l-istedina.
L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jinnegozjaw mal-offerenti, l-offerti inizjali 
u dawk kollha sussegwenti mressqa, 
għall-fini li jittejjeb il-kontenut sabiex 
ikun żgurat li dawn l-offerti jissodisfaw 
aħjar il-kriterji tal-għoti speċifikati fid-
dokumenti ta' akkwist. 
Matul in-negozjati, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jiżguraw it-



PE492.895v01-00 16/175 AM\908712MT.doc

MT

trattament ugwali fil-konfront tal-
offerenti kollha. Għal dak il-għan, ma 
għandhomx jipprovdu informazzjoni 
b’mod diskriminatorju li tista’ tagħti 
vantaġġ lil xi offerenti fuq oħrajn. 
Għandhom jiżguraw b'mod partikolari li 
l-offerenti kollha, li l-offerti tagħhom ma 
ġewx eliminati, jiġu infurmati bil-miktub 
dwar kwalunkwe bidla fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta' dokumenti 
ta' akkwist oħrajn għajr dawk li 
jistabbilixxu r-rekwiżiti minimi, filwaqt li 
jingħata biżżejjed żmien sabiex tali 
offerenti jimmodifikaw u jerġgħu 
jissottomettu offerti emendati wara dawn 
il-bidliet.
Skont l-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 ta’ informazzjoni speċifika.
Ir-rekwiżiti minimi u l-kriterji tal-għoti 
ma għandhomx ikunu suġġetti għal 
negozjati.
Ladarba l-iskadenza għat-tressiq tal-
offerti tkun għaddiet, u qabel ma tibda l-
eżaminazzjoni tagħhom, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jispeċifikaw l-ippeżar 
marbut mas-sottotitoli ta' kriterju tal-
għoti definit minn qabel skont l-Artikolu 
66(5) dejjem jekk: 
-il-kriterji għall-għoti tal-kuntratt 
stabbiliti fid-dokumenti kontraenti jew l-
avviż dwar kuntratt ma nbidlux;
(a) dan ma jinkludix elementi ġodda li 
setgħu affettwaw it-tħejjija tal-offerti;
(b) dan ma jagħtix lok għal 
diskriminazzjoni kontra kwalunkwe 
wieħed mill-offerenti.
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Il-proċeduri ta' sħubija għall-
innovazzjoni 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 biċ-ċar jekk 
hijiex se tirrikorri għal din l-alternattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda ewlenija dwar is-sħubijiet għall-innovazzjoni li torbot il-proċedura għall-proċedura 
kompetittiva man-negozjar, iżda li tipprevedi aktar possibilitajiet ta' negozjar fil-każ ta' 
sħubijiet għall-innovazzjoni, billi dawn huma meħtieġa għat-tipi ta' akkwist li se jaqgħu fl-
ambitu tal-proċedura l-ġdida, u dan jispjega għalfejn japplikaw biss ċerti partijiet 
estremament importanti tal-Artikolu 27 għall-iżgurar tat-trasparenza u s-sens ta' ġustizzja. 

Emenda 782
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kuntratt għandu jingħata 
b’konformità mar-regoli għal proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar 
stabbiliti fl-Artikolu 27.

imħassar

Or. en

Emenda 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3 – subparagrafu 2



PE492.895v01-00 18/175 AM\908712MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-għażla tal-kandidati, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-kriterji li jikkonċernaw il-
kapaċità u l-esperjenza tal-offerenti fil-
qasam tar-riċerka u l-iżvilupp u fil-qasam 
tal-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet innovattivi. 
Jistgħu jillimitaw in-numru ta’ kandidati 
adattati li għandhom jiġu mistiedna sabiex 
jieħdu sehem fil-proċedura b’konformità 
mal-Artikolu 64.

Fl-għażla tal-kandidati, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-kriterji li jikkonċernaw il-
kapaċità tal-kandidati fil-qasam tar-riċerka 
u l-iżvilupp u fil-qasam tal-iżvilupp ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi. Jistgħu jillimitaw 
in-numru ta’ kandidati adattati li għandhom 
jiġu mistiedna sabiex jieħdu sehem fil-
proċedura b’konformità mal-Artikolu 64.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Titjib fil-proċedura ta' sħubijiet għall-innovazzjoni sabiex tkun aktar aċċessibbli b'mod 
partikolari għall-SMEs innovattivi.

Emenda 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi 
mistiedna mill-awtorità kontraenti wara l-
valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jissottomettu proġetti ta’ 
riċerka u innovazzjoni bil-għan li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet identifikati mill-
awtorità kontraenti li ma jistgħux jiġu 
sodisfatti mis-soluzzjonijiet eżistenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Diġà msemmija fl-emendi preċedenti dwar is-sħubijiet għall-innovazzjoni.

Emenda 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istruttura tas-sħubija u, b’mod 
partikolari, id-dewmien u l-valur tal-fażijiet 
differenti għandhom jirreflettu l-grad ta’ 
innovazzjoni tas-soluzzjoni proposta u s-
sekwenza tal-attivitajiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni metieġa għall-iżvilupp ta’ 
soluzzjoni innovattiva li għadha mhijiex 
disponibbli fis-suq. Il-valur u d-dewmien 
ta’ kuntratt tal-provvista, servizz jew 
xogħlijiet li jirriżultaw għandhom jibqgħu 
fi ħdan il-limiti xierqa, billi tittieħed 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiġu rkuprati 
l-ispejjeż, inklużi dawk imġarrba fl-
iżvilupp ta’ soluzzjoni innovattiva, u li 
jinkiseb profitt adegwat.

L-awtorità kontraenti għandha tiżgura li 
l-istruttura tas-sħubija u, b’mod partikolari, 
id-dewmien u l-valur tal-fażijiet differenti 
għandhom jirreflettu l-grad ta’ 
innovazzjoni tas-soluzzjoni proposta u s-
sekwenza tal-attivitajiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni metieġa għall-iżvilupp ta’ 
soluzzjoni innovattiva li għadha mhijiex 
disponibbli fis-suq. Il-valur stmat tal-
provvisti, is-servizzi jew xogħlijiet ma 
għandux ikun sproporzjonat fir-rigward 
tal-investiment meħtieġ għall-iżvilupp 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-użu ta' sħubijiet għall-innovazzjoni huwa adegwat għall-objettiv 
ewlieni wara din il-proċedura u li dawn joffru valur għall-flus.

Emenda 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jużaw is-sħubijiet għall-innovazzjoni 

imħassar
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b’tali mod li jipprevjenu, jillimitaw jew 
jgħawġu l-kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diġà koperta aktar 'il fuq f'emenda oħra dwar is-sħubijiet għall-innovazzjoni.

Emenda 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29a
Sistema ta’ vawċer ta’ servizz

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

Emenda 788
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti pubbliċi permezz ta’ proċedura 
nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn 
qabel fil-każijiet stipulati fil-paragrafi (2) 
sa (5):

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti pubbliċi permezz ta’ proċedura 
nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn 
qabel fil-każijiet stipulati fil-paragrafi (2) 
sa (5): L-awtoritajiet kontraenti ma 
jistgħux jużaw il-proċedura nnegozjata 
mingħajr reklamar għall-fini uniku tan-
negozjar tal-prezz tax-xogħlijiet, il-
provvisti u s-servizzi.

Or. fr

Emenda 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti pubbliċi permezz ta’ proċedura 
nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn 
qabel fil-każijiet stipulati fil-paragrafi (2) 
sa (5):

1. Fil-każijiet u ċ-ċirkostanzi speċifiċi 
stipulati f'paragrafi (2) sa (5), l-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti pubbliċi permezz ta’ proċedura 
nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn 
qabel. Mhux permess l-użu ta' din il-
proċedura f'kwalunkwe każ ieħor.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tal-proċess ta' akkwist.

Emenda 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti pubbliċi permezz ta’ proċedura 
nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn 
qabel fil-każijiet stipulati fil-paragrafi (2)
sa (5):

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti pubbliċi permezz ta’ proċedura 
nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn 
qabel fil-każijiet stipulati fil-paragrafi 2 sa 
5 fejn il-valur tal-kuntratt mhuwiex aktar 
minn EUR 500 000 fil-każ ta' kuntratti ta' 
xogħlijiet pubbliċi u mhux aktar minn 
EUR 100 000 fil-każ ta' kuntratti għal 
servizz pubbliku.

Or. it

Emenda 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjjoni minn qabel tista’ tkun 
prevista għal kuntratti pubbliċi ta’ 
xogħlijiet, kuntratti pubbliċi ta’ provvista u 
kuntratti pubbliċi ta’ servizzi fi kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet li ġejjin:

Il-proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel tista’ tintuża
għal kuntratti pubbliċi ta’ xogħlijiet, 
kuntratti pubbliċi ta’ provvista u kuntratti 
pubbliċi ta’ servizzi fi kwalunkwe wieħed 
mill-każijiet li ġejjin:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tal-proċess ta' akkwist.

Emenda 792
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex sostanzjalment 
modifikati u li jintbagħat rapport lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza 
nazzjonali magħżul skont l-Artikolu 84, 
fejn jitolbu dan.

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa, proċedura ristretta jew 
proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel, dejjem jekk il-
kundizzjonijiet inizjali tal-kuntratt 
mhumiex sostanzjalment modifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wisq burokratika, waħda mir-raġunijiet tar-reviżjoni kienet is-simplifikazzjoni sabiex 
tinħoloq effikaċja akbar fir-rigward tal-kostijiet.

Emenda 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex sostanzjalment 
modifikati u li jintbagħat rapport lill-

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex sostanzjalment 
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Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza 
nazzjonali magħżul skont l-Artikolu 84, 
fejn jitolbu dan.

modifikati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni mhux ċara tal-obbligu għar-rappurtar twassal għal burokrazija mhux 
meħtieġa u obbligi sproporzjonati għall-awtoritajiet kontraenti, fid-dawl tal-fatt fuq kollox, li 
għandu jkun hemm entità  nazzjonali waħda biss.

Emenda 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex sostanzjalment 
modifikati u li jintbagħat rapport lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza
nazzjonali magħżul skont l-Artikolu 84, 
fejn jitolbu dan.

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex sostanzjalment 
modifikati u li jintbagħat rapport lill-
Kummissjoni jew lill-korp nazzjonali 
kompetenti, fejn jitolbu dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta hija marbuta mal-emendi proposti fir-rigward tal-Artikolu 84.

Emenda 795
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex sostanzjalment 
modifikati u li jintbagħat rapport lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza 
nazzjonali magħżul skont l-Artikolu 84, 
fejn jitolbu dan.

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex modifikati.

Or. it

Emenda 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex sostanzjalment 
modifikati u li jintbagħat rapport lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza 
nazzjonali magħżul skont l-Artikolu 84, 
fejn jitolbu dan.

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex sostanzjalment 
modifikati.

Or. en

Emenda 797
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex sostanzjalment 
modifikati u li jintbagħat rapport lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza 
nazzjonali magħżul skont l-Artikolu 84, 
fejn jitolbu dan.

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex sostanzjalment 
modifikati.

Or. de

Emenda 798
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex sostanzjalment 
modifikati u li jintbagħat rapport lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza 
nazzjonali magħżul skont l-Artikolu 84, 
fejn jitolbu dan.

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, 
dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt mhumiex sostanzjalment 
modifikati u li jintbagħat rapport lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn l-għan tal-akkwist huwa l-ħolqien 
jew il-kisba ta’ opra artistika;

(b) meta għal raġunijiet artistiċi l-kuntratt 
jista' jingħata biss lil operatur ekonomiku 
partikolari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni tal-użu tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel għal 
opra artistika biss jidher li huwa approċċ dejjaq wisq. Il-kuntratt pubbliku inkwistjoni jista' 
ma jkunx jirreferi għal opra artistika iżda bla dubju jkun ta' natura artistika (jiġifieri, 
eżekuzzjoni artistika, kunċert).

Emenda 800
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) in-nuqqas ta’ kompetizzjoni għal 
raġunijiet tekniċi;

imħassar

Or. it

Emenda 801
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) in-nuqqas ta’ kompetizzjoni għal 
raġunijiet tekniċi;

(i) in-nuqqas ta’ kompetizzjoni għal 
raġunijiet tekniċi jew legali;

Or. en
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Emenda 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) in-nuqqas ta’ kompetizzjoni għal 
raġunijiet tekniċi;

(i) in-nuqqas ta’ kompetizzjoni għal 
raġunijiet tekniċi jew legali;

Or. en

Emenda 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) in-nuqqas ta’ kompetizzjoni għal 
raġunijiet tekniċi;

i) in-nuqqas ta’ kompetizzjoni għal 
raġunijiet tekniċi jew legali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-addizzjoni se tkopri wkoll każijiet fejn awtorità kontraenti tkun teħtieġ bini f'post 
speċifiku u l-proprjetarju jbiegħ biss jekk huwa jingħata kuntratt għal xogħlijiet.

Emenda 804
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) in-nuqqas ta’ kompetizzjoni għal 
raġunijiet tekniċi;

i) in-nuqqas ta’ kompetizzjoni għal 
raġunijiet legali jew tekniċi;

Or. de



AM\908712MT.doc 29/175 PE492.895v01-00

MT

Emenda 805
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) il-protezzjoni ta’ drittijiet esklussivi 
oħrajn.

iii) il-protezzjoni ta’ drittijiet esklussivi 
oħrajn, inkluża l-prijorità fil-konfront ta' 
sit ta' proprjetà.

Or. fr

Emenda 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din l-eċċezzjoni tapplika biss meta ma 
jeżistu l-ebda alternattivi jew sostituti u n-
nuqqas ta’ kompetizzjoni mhijiex 
konsegwenza ta’ bidliet artifiċjali fil-
parametri tal-akkwist li rendewhom aktar 
speċifiċi;

Din l-eċċezzjoni tapplika biss meta n-
nuqqas ta’ kompetizzjoni mhijiex 
konsegwenza ta’ bidliet artifiċjali fil-
parametri tal-akkwist li rendewhom aktar 
speċifiċi;

Or. de

Emenda 807
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din l-eċċezzjoni tapplika biss meta ma 
jeżistu l-ebda alternattivi jew sostituti u n-
nuqqas ta’ kompetizzjoni mhijiex 

Din l-eċċezzjoni tapplika biss meta n-
nuqqas ta’ kompetizzjoni mhijiex 
konsegwenza ta’ bidliet artifiċjali fil-
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konsegwenza ta’ bidliet artifiċjali fil-
parametri tal-akkwist li rendewhom aktar 
speċifiċi;

parametri tal-akkwist li rendewhom aktar 
speċifiċi;

Or. de

Emenda 808
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta’ urġenza kbira 
miġjuba minn forza maġġuri, ma jistax 
ikun hemm konformità mal-limiti ta’ żmien 
għal proċeduri miftuħa, ristretti jew 
kompetittivi permezz tan-negozjar; iċ-
ċirkostanzi invokati sabiex jiġġustifikaw l-
urġenza estrema qatt ma għandhom ikunu 
attribwibbli għall-awtorità kontraenti;

(d) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta’ urġenza kbira u li 
ma kinux prevedibbli mill-awtorità 
kontraenti, ma jistax ikun hemm 
konformità mal-limiti ta’ żmien għal 
proċeduri miftuħa, ristretti jew kompetittivi 
permezz tan-negozjar; iċ-ċirkostanzi 
invokati sabiex jiġġustifikaw l-urġenza 
estrema qatt ma għandhom ikunu 
attribwibbli għall-awtorità kontraenti;

Or. en

Emenda 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta’ urġenza kbira 
miġjuba minn forza maġġuri, ma jistax 
ikun hemm konformità mal-limiti ta’ żmien 
għal proċeduri miftuħa, ristretti jew 
kompetittivi permezz tan-negozjar; iċ-
ċirkostanzi invokati sabiex jiġġustifikaw l-
urġenza estrema qatt ma għandhom ikunu 
attribwibbli għall-awtorità kontraenti;

(d) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta’ urġenza kbira, ma 
jistax ikun hemm konformità mal-limiti ta’ 
żmien għal proċeduri miftuħa, ristretti jew 
kompetittivi permezz tan-negozjar; iċ-
ċirkostanzi invokati sabiex jiġġustifikaw l-
urġenza estrema qatt ma għandhom ikunu 
attribwibbli għall-awtorità kontraenti;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-urġenza estrema ma għandhiex tkun limitata biss għal forza maġġuri.

Emenda 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta’ urġenza kbira 
miġjuba minn forza maġġuri, ma jistax 
ikun hemm konformità mal-limiti ta’ żmien 
għal proċeduri miftuħa, ristretti jew 
kompetittivi permezz tan-negozjar; iċ-
ċirkostanzi invokati sabiex jiġġustifikaw l-
urġenza estrema qatt ma għandhom ikunu 
attribwibbli għall-awtorità kontraenti;

(d) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta’ urġenza kbira 
miġjuba minn avvenimenti li ma kinux 
prevedibbli mill-awtorità kontraenti, ma 
jistax ikun hemm konformità mal-limiti ta’ 
żmien għal proċeduri miftuħa, ristretti jew 
kompetittivi permezz tan-negozjar; iċ-
ċirkostanzi invokati sabiex jiġġustifikaw l-
urġenza estrema qatt ma għandhom ikunu 
attribwibbli għall-awtorità kontraenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tal-proċess ta' akkwist.

Emenda 811
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta’ urġenza kbira 
miġjuba minn forza maġġuri, ma jistax 
ikun hemm konformità mal-limiti ta’ żmien 
għal proċeduri miftuħa, ristretti jew 
kompetittivi permezz tan-negozjar; iċ-

(d) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta’ urġenza kbira 
miġjuba minn avvenimenti li ma kinux 
prevedibbli għall-awtorità kontraenti, ma 
jistax ikun hemm konformità mal-limiti ta’ 
żmien għal proċeduri miftuħa, ristretti jew 
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ċirkostanzi invokati sabiex jiġġustifikaw l-
urġenza estrema qatt ma għandhom ikunu 
attribwibbli għall-awtorità kontraenti;

kompetittivi permezz tan-negozjar; iċ-
ċirkostanzi invokati sabiex jiġġustifikaw l-
urġenza estrema qatt ma għandhom ikunu 
attribwibbli għall-awtorità kontraenti;

Or. de

Emenda 812
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) f'każ fejn attur ekonomiku jieħu l-
inizjattiva li jipproponi sħubija għall-
innovazzjoni lil awtorità kontraenti bil-
għan li jistabbilixxi sħubija strutturata 
għall-iżvilupp ta’ prodott, servizz jew 
xogħlijiet innovattivi u x-xiri sussegwenti 
tal-provvisti, servizzi jew xogħlijiet li 
jirriżultaw, jekk dawn ikunu 
jikkorrispondu mal-livelli ta’ prestazzjoni 
u l-ispejjeż miftiehma.

Or. fr

Emenda 813
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

hija irregolari jew inaċċettabbli, u – hija irregolari jew inaċċettabbli, jew

Or. en

Emenda 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal konsenji addizzjonali mill-fornitur 
oriġinali li huma maħsuba jew bħala 
sostituzzjoni tal-provvisti jew 
installazzjonijiet normali jew inkella bħala 
l-estensjoni ta’ provvisti jew 
installazzjonijiet eżistenti fejn bidla fil-
fornitur tkun tobbliga lill-awtorità 
kontraenti sabiex tikseb materjali li għandu 
karatteristiċi tekniċi differenti li jirriżultaw 
f’inkompatibilità jew diffikultajeit tekniċi 
sproporzjonati fit-tħaddim u l-
manutenzjoni; bħala regola ġenerali, id-
dewmien ta’ dawn il-kuntratti kif ukoll dak 
tal-kuntratti rikorrenti ma għandux jaqbeż 
it-tliet snin;

(b) għal konsenji addizzjonali mill-fornitur 
oriġinali li huma maħsuba jew bħala 
sostituzzjoni tal-provvisti jew 
installazzjonijiet normali jew inkella bħala 
l-estensjoni ta’ provvisti jew 
installazzjonijiet eżistenti fejn bidla fil-
fornitur tkun tobbliga lill-awtorità 
kontraenti sabiex tikseb materjal li għandu 
karatteristiċi tekniċi differenti li jirriżultaw 
f’inkompatibilità jew diffikultajeit tekniċi 
sproporzjonati fit-tħaddim u l-
manutenzjoni; bħala regola ġenerali, id-
dewmien ta’ dawn il-kuntratti kif ukoll dak 
tal-kuntratti rikorrenti ma għandux jaqbeż 
l-erba' snin;

Or. en

Emenda 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel tista’ tkun 
prevista għal kuntratti pubbliċi ta’ servizzi, 
fejn il-kuntratt ikkonċernat jiġi wara 
kompetizzjoni ta’ disinn organizzata skont 
din id-Direttiva u skont ir-regoli 
applikabbli għandu jingħata lir-rebbieħ jew 
lil wieħed mir-rebbieħa tal-kompetizzjoni 
ta’ disinn; fil-każ ta’ diversi rebbieħa, ir-
rebbieħa kollha jridu jiġu mistiedna sabiex 
jieħdu sehem fin-negozjati;

4. Il-proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel tista’ tintuża
għal kuntratti pubbliċi ta’ servizzi, fejn il-
kuntratt ikkonċernat jiġi wara 
kompetizzjoni ta’ disinn organizzata skont 
din id-Direttiva u skont ir-regoli 
applikabbli għandu jingħata lir-rebbieħ jew 
lil wieħed mir-rebbieħa tal-kompetizzjoni 
ta’ disinn; fil-każ ta’ diversi rebbieħa, ir-
rebbieħa kollha jridu jiġu mistiedna sabiex 
jieħdu sehem fin-negozjati;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proċedura nnegozjata hija proċedura li għandha tintuża, mhux prevista biss. 

Emenda 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċedura nnegozjata minn qabel tista’ 
tkun prevista għal xogħlijiet jew servizzi 
ġodda li jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta’ 
xogħlijiet jew servizzi simili fdati lill-attur 
ekonomiku li ngħata kuntratt oriġinali mill-
istess awtoritajiet kontraenti, jekk dawn ix-
xogħlijiet jew servizzi huma konformi ma’ 
proġett bażiku li għalih ingħata l-kuntratt 
oriġinali skont proċedura b’konformità 
mal-Artikolu 24(1). Il-proġett bażiku 
għandu jindika sa liema punt jistgħu jaslu 
x-xogħlijiet jew is-servizzi addizzjonali 
possibbli u l-kundizzjonijiet li fihom se 
jingħataw.

Il-proċedura nnegozjata minn qabel tista’ 
tintuża għal xogħlijiet jew servizzi ġodda li 
jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta’ xogħlijiet 
jew servizzi simili fdati lill-attur 
ekonomiku li ngħata kuntratt oriġinali mill-
istess awtoritajiet kontraenti, jekk dawn ix-
xogħlijiet jew servizzi huma konformi ma’ 
proġett bażiku li għalih ingħata l-kuntratt 
oriġinali skont proċedura b’konformità 
mal-Artikolu 24(1). Il-proġett bażiku 
għandu jindika sa liema punt jistgħu jaslu 
x-xogħlijiet jew is-servizzi addizzjonali 
possibbli u l-kundizzjonijiet li fihom se 
jingħataw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ibid.

Emenda 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċedura nnegozjata minn qabel tista’ 
tkun prevista għal xogħlijiet jew servizzi 
ġodda li jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta’ 
xogħlijiet jew servizzi simili fdati lill-attur 

Il-proċedura nnegozjata minn qabel tista’ 
tkun prevista għal servizzi ġodda li 
jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta’ servizzi 
simili fdati lill-attur ekonomiku li ngħata 
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ekonomiku li ngħata kuntratt oriġinali mill-
istess awtoritajiet kontraenti, jekk dawn ix-
xogħlijiet jew servizzi huma konformi ma’ 
proġett bażiku li għalih ingħata l-kuntratt 
oriġinali skont proċedura b’konformità 
mal-Artikolu 24(1). Il-proġett bażiku 
għandu jindika sa liema punt jistgħu jaslu 
x-xogħlijiet jew is-servizzi addizzjonali 
possibbli u l-kundizzjonijiet li fihom se 
jingħataw.

kuntratt oriġinali mill-istess awtoritajiet 
kontraenti, jekk dawn is-servizzi huma 
konformi ma’ proġett bażiku li għalih 
ingħata l-kuntratt oriġinali skont proċedura 
b’konformità mal-Artikolu 24(1). Il-proġett 
bażiku għandu jindika sa liema punt jistgħu 
jaslu s-servizzi addizzjonali possibbli u l-
kundizzjonijiet li fihom se jingħataw.

Or. it

Emenda 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hekk kif l-ewwel proġett jinħareġ għall-
offerti, l-użu possibbli ta’ din il-proċedura 
għandu jiġi divulgat u l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-istima tal-ispiża totali 
tax-xogħlijiet jew is-servizzi sussegwenti 
meta japplikaw l-Artikolu 4.

Hekk kif l-ewwel proġett jinħareġ għall-
offerti, l-użu possibbli ta’ din il-proċedura 
għandu jiġi divulgat u l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-istima tal-ispiża totali 
tas-servizzi sussegwenti meta japplikaw l-
Artikolu 4.

Or. it

Emenda 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-proċedura tista’ tintuża biss matul it-
tliet snin wara li jintemm il-kuntratt 
oriġinali.

Din il-proċedura tista’ tintuża biss matul is-
sentejn wara li jintemm il-kuntratt 
oriġinali.

Or. it
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Emenda 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jikkombinaw elementi tal-proċedura 
miftuħa mal-proċedura nnegozjata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm il-possibilità li titwettaq proċedura ta' għoti b'fażi unika. Din tagħti aktar 
flessibilità lill-awtorità  kontraenti, li b'hekk tkun tista' tikkombina elementi tal-proċedura 
miftuħa ma' dawk tal-proċedura nnegozjata. Fi proċedura b'fażi unika bħal din, l-awtorità 
kontraenti bħal fil-każ ta' proċedura miftuħa għandha tkun tista' tirċievi offerti fil-pront 
mingħand l-offerenti u tinnegozja dwarhom. 

Emenda 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Il-proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel tista' tintuża 
f'każ fejn l-awtorità kontraenti 
tikkunsidra li l-kuntratt għandu jingħata 
lil assoċjazzjoni mutwa tas-servizz 
pubbliku (public service mutual) sabiex 
tiġi ffaċilitata:
(i) l-integrazzjoni tal-impjegati tas-settur 
pubbliku fis-settur privat; jew,
(ii) id-diversità tal-fornituri fis-suq koperti 
minn dak il-kuntratt pubbliku.
Din l-eċċezzjoni tapplika biss f'każ fejn il-
kuntratt jingħata:
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(i) lil entità b'antiċipazzjoni tal-fatt li din 
se ssir assoċjazzjoni mutwa tas-servizz 
pubbliku, ladarba l-individwi kkonċernati 
jħallu l-pożizzjoni ta' impjieg tagħhom fis-
settur pubbliku u l-entità tibda tforni s-
servizzi;  jew,
(ii) fi ħdan perjodu ta' 3 snin li jibda mid-
data minn meta assoċjazzjoni mutwa tas-
servizz pubbliku tibda tforni xi servizzi 
għall-ewwel darba.

Or. en

Emenda 822
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ li awtorità kontraenti tiddeċiedi, 
skont dan l-Artikolu, li tagħmel użu mill-
proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel, din għandha 
tipprovdi lill-korp ta’ superviżjoni 
msemmi fl-Artikolu 84 b'rapport dettaljat 
li jagħti r-raġunijiet għal dik l-għażla u li 
jkun fih id-dokumenti tal-offerta u 
informazzjoni relatata u, jekk tiddeċiedi li 
ssegwi proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel skont punt (a), 
id-dokumenti tal-offerta mis-sejħa għal 
offerti preċedenti.

Or. it

Emenda 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż l-erba’ snin, għajr f’każijiet 
eċċezzjonali ġustifikati kif xieraq, b’mod 
partikolari mis-suġġett tal-ftehim qafas.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 824
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż l-erba’ snin, għajr f’każijiet 
eċċezzjonali ġustifikati kif xieraq, b’mod 
partikolari mis-suġġett tal-ftehim qafas.

It-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż is-sitt snin, għajr f’każijiet 
eċċezzjonali ġustifikati kif xieraq, b’mod 
partikolari mis-suġġett tal-ftehim qafas. It-
terminu ta' ftehim qafas fir-rigward tal-
manutenzjoni huwa bbażat fuq iċ-ċiklu 
tal-ħajja tax-xogħol jew tal-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu solvuti problemi bħall-kuntratti ta' manutenzjoni ta' liftijiet. 

Emenda 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż l-erba’ snin, għajr f’każijiet 
eċċezzjonali ġustifikati kif xieraq, b’mod 

It-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż l-erba’ snin, għajr f’każijiet fejn 
dan jikkonċerna xogħol li se jdum aktar 
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partikolari mis-suġġett tal-ftehim qafas. minn erba' snin sabiex jitwettaq jew f'każ 
fejn perjodu itwal huwa ġġustifikat mill-
ħtieġa għall-atturi ekonomiċi li jagħmlu 
investimenti li fil-konfront tagħhom il-
perjodu ta' amortizzament huwa itwal 
minn erba' snin jew li huma marbuta 
mar-reklutaġġ ta' persunal adegwat 
sabiex iwettaq il-kuntratt jew mat-taħriġ 
ta' persunal għat-twettiq tal-kuntratt.

Or. fr

Emenda 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż l-erba’ snin, għajr f’każijiet 
eċċezzjonali ġustifikati kif xieraq, b’mod 
partikolari mis-suġġett tal-ftehim qafas.

It-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż is-sentejn, u jista', fejn iġġustifikat 
kif xieraq, jilħaq l-erba' snin;  il-ftehimiet 
jistgħu jkunu saħansitra itwal f’każijiet 
eċċezzjonali li huma ġustifikati kif xieraq, 
b’mod partikolari mis-suġġett tal-ftehim 
qafas.

Or. es

Emenda 827
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi ftehimiet qafas dwar servizzi, it-
terminu tal-ftehim qafas jista' jaqbeż l-
erba' snin meta l-aħjar interess tal-utent 
aħħari, in-natura tal-investiment jew l-
aspetti l-oħrajn tan-natura tas-servizz 
jirrikjedu dan.
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Or. en

Emenda 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kuntratti bbażati fuq ftehim ta’ qafas 
għandhom jingħataw f’konformità mal-
proċeduri stipulati f’dan il-paragrafu u l-
paragrafi 3 u 4.

imħassar

Dawn il-proċeduri jistgħu jkunu applikati 
biss bejn dawk l-awtoritajiet kontraenti 
identifikati b’mod ċar għal dan l-iskop fis-
sejħa għall-kompetizzjoni jew l-istedina 
għall-konferma tal-interess u dawk l-
atturi ekonomiċi oriġinarjament 
firmatarji għall-ftehim ta’ qafas.
Kuntratti bbażati fuq ftehim qafas ma 
jistgħux jagħmlu modifiki sostanzjali 
għat-termini stabbiliti f’dak il-ftehim 
qafas taħt l-ebda ċirkostanza, b’mod 
partikolari fil-każ imsemmi fil-paragrafu 
3.
L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jużaw il-ftehimiet qafas b’mod skorrett 
jew b’tali mod li jipprevjenu, jillimitaw 
jew jgħawġu l-kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 829
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żieda fin-numru tal-awtoritajiet 
kontraenti li jistgħu jagħmlu użu minn 
ftehim qafas għandha tkun permessa, fuq 
bażi eċċezzjonali, f'każ li jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) il-ftehim qafas ġie konkluż minn korp 
ċentrali għall-akkwisti; 

(b) il-possibilità ta' tali żieda hija prevista 
b'mod espliċitu fin-notifika oriġinali;
(c) il-kamp ta' applikazzjoni taż-żieda 
jista' jiġi determinat abbażi ta' kriterji 
ċari; kif ukoll
(d) iż-żieda hija bi ftehim.

Or. de

Emenda 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jużaw il-ftehimiet qafas b’mod skorrett jew 
b’tali mod li jipprevjenu, jillimitaw jew 
jgħawġu l-kompetizzjoni.

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jużaw il-ftehimiet qafas b’mod skorrett jew 
b’tali mod li jipprevjenu, jillimitaw jew 
jgħawġu l-kompetizzjoni, u għandhom 
jipprovdu ġustifikazzjoni għall-
introduzzjoni ta' klawżoli rilevanti fi ħdan 
l-ispeċifikazzjonijiet sabiex ikun żgurat li 
hemm iċ-ċarezza fir-rigward tal-
interpretazzjoni tagħhom.

Or. es

Emenda 831
Pablo Arias Echeverría
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Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jużaw il-ftehimiet qafas b’mod skorrett jew 
b’tali mod li jipprevjenu, jillimitaw jew 
jgħawġu l-kompetizzjoni.

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jużaw il-ftehimiet qafas b’mod skorrett jew 
b’tali mod li jipprevjenu, jillimitaw jew 
jgħawġu l-kompetizzjoni, u għandhom 
jipprovdu ġustifikazzjoni għall-
introduzzjoni ta' klawżoli rilevanti fi ħdan 
l-ispeċifikazzjonijiet sabiex ikun żgurat li 
hemm iċ-ċarezza fir-rigward tal-
interpretazzjoni tagħhom.

Or. es

Emenda 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn jiġi konkluż ftehim qafas ma’ 
attur ekonomiku wieħed, kuntratti bbażati 
fuq dan il-ftehim għandhom jingħataw fi 
ħdan il-limiti tat-termini stabbiliti fil-
ftehim qafas.

imħassar

Għall-għoti ta’ dawk il-kuntratti, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jikkonsultaw bil-miktub lill-parti tal-
operatur għall-ftehim qafas, fejn jitolbuh 
jagħmel suppliment għall-offerta tiegħu 
kif ikun meħtieġ.

Or. en

Emenda 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ftehim qafas jiġi konkluż ma’ 
aktar minn attur ekonomiku wieħed, dan 
jista’ jsir b’wieħed minn dawn iż-żewġ 
modi:

imħassar

(a) skont it-termini u l-kundizzjonijeit tal-
ftehim qafas, mingħajr ma terġa’ tinfetaħ 
il-kompetizzjoni, fejn dan jistabbilixxi t-
termini kollha li jirregolaw il-forniment 
tax-xogħlijiet, servizzi jew provvisti 
kkonċernati u l-kundizzjonijiet oġġettivi 
għad-determinazzjoni ta’ liema mill-atturi 
ekonomiċi, li kienu parti fil-ftehim qafas, 
għandhom iwettquhom; dawn il-
kundizzjonijiet li ssemmew l-aħħar 
għandhom jiġu indikati fid-dokumenti tal-
akkwist;
(b) fejn mhux it-termini kollha li 
jirregolaw il-forniment tax-xogħlijiet, 
servizzi jew provvisti huma stabbiliti fil-
ftehim qafas, billi terġa’ tinfetaħ il-
kompetizzjoni bejn l-atturi ekonomiċi li 
kienu parti għall-ftehim qafas.

Or. en

Emenda 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) parzjalment mingħajr ma tinfetaħ 
mill-ġdid il-kompetizzjoni skont punt (a) 
fejn il-ftehim qafas jistabbilixxi t-termini 
kollha li jirregolaw il-forniment tax-
xogħlijiet, is-servizzi u l-provvisti 
kkonċernati; u parzjalment bil-ftuħ mill-
ġdid tal-kompetizzjoni fost il-partijiet tal-
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operaturi ekonomiċi għall-ftehim qafas 
skont punt (b), irrispettivament mill-fatt 
jekk il-ftehim qafas jistipulax it-termini 
kollha li jirregolaw il-forniment tax-
xogħlijiet, is-servizzi u l-provvisti 
kkonċernati.
Ftehim qafas jista' jitwettaq skont dan il-
punt biss fejn din il-possibilità ġiet 
stipulata mill-awtorità kontraenti fid-
dokumenti ta' akkwist. F'każ fejn it-
termini kollha li jirregolaw il-forniment 
tagħhom huma stabbiliti fil-ftehim qafas, 
l-għażla dwar jekk xogħlijiet speċifiċi, 
provvisti jew servizzi għandhomx jinkisbu 
wara l-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni 
jew direttament skont it-termini stabbiliti 
fil-ftehim qafas, għandha ssir skont 
kriterji oġġettivi, li għandhom jiġu 
stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tal-ftehim 
qafas. L-ispeċifikazzjonijiet tal-ftehim 
qafas għandhom jispeċifikaw ukoll liema 
termini jistgħu jkunu suġġetti għall-ftuħ 
mill-ġdid tal-kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija adattament neċessarju għar-regoli għall-oqfsa sabiex ikun żgurat li l-
arranġamenti eżistenti tal-awtoritajiet kontraenti innovattivi ma jiġux affettwati b'mod 
negattiv.

Emenda 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kompetizzjoni msemmija fil-
paragrafu (4)(b) għandha tkun ibbażata 
fuq l-istess termini kif applikati għall-
għoti tal-ftehim qafas u, fejn neċessarju, 
fuq termini formulati bi preċiżjoni akbar, 
u fejn dan ikun xieraq, fuq termini oħra 

imħassar
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msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet tal-ftehim 
qafas, skont il-proċedura li ġejja:
(a) għal kull kuntratt li għandu jingħata, 
l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jikkonsultaw bil-miktub lill-atturi 
ekonomiċi li kapaċi jwettqu l-kuntratt;
(b) l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiffissaw limitu ta’ żmien li huwa twil 
biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jiġu 
sottomessi offerti għal kull kuntratt 
speċifiku, billi jieħdu f’kunsiderazzjoni 
fatturi bħall-kumplessità tas-suġġett tal-
kuntratt u ż-żmien meħtieġ sabiex 
jintbagħtu l-offerti;
(c) l-offerti għandhom jiġu sottomessi bil-
mitkub, u l-kontenut tagħhom ma 
għandux jinqara qabel ma jkun skada l-
limitu ta’ żmien stipulat għat-tweġiba;
(d) l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jagħtu kull kuntratt lill-offerent li 
ssottometta l-aqwa offerta fuq il-bażi tal-
kriterji tal-għoti stabbiliti fl-
ispeċifikazzjonijiet tal-ftehim qafas.

Or. en

Emenda 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiffissaw limitu ta’ żmien li huwa twil 
biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jiġu 
sottomessi offerti għal kull kuntratt 
speċifiku, billi jieħdu f’kunsiderazzjoni 
fatturi bħall-kumplessità tas-suġġett tal-
kuntratt u ż-żmien meħtieġ sabiex 
jintbagħtu l-offerti;

(b) l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiffissaw limitu ta’ żmien li huwa twil 
biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jiġu 
sottomessi offerti għal kull kuntratt 
speċifiku, billi jieħdu f’kunsiderazzjoni 
fatturi bħall-kumplessità tas-suġġett tal-
kuntratt u ż-żmien meħtieġ sabiex 
jintbagħtu l-offerti. Jekk l-offerenti huma 
mitluba jattendu żjarat fuq is-sit qabel ma 
jkunu jistgħu jressqu offerta, il-limitu taż-
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żmien għandu jkun itwal minn 15-il 
ġurnata;

Or. es

Emenda 837
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiffissaw limitu ta’ żmien li huwa twil 
biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jiġu 
sottomessi offerti għal kull kuntratt 
speċifiku, billi jieħdu f’kunsiderazzjoni 
fatturi bħall-kumplessità tas-suġġett tal-
kuntratt u ż-żmien meħtieġ sabiex 
jintbagħtu l-offerti;

(b) l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiffissaw limitu ta’ żmien li huwa twil 
biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jiġu 
sottomessi offerti għal kull kuntratt 
speċifiku, billi jieħdu f’kunsiderazzjoni 
fatturi bħall-kumplessità tas-suġġett tal-
kuntratt u ż-żmien meħtieġ sabiex 
jintbagħtu l-offerti. Jekk l-offerenti huma 
mitluba jattendu żjarat fuq is-sit qabel ma 
jkunu jistgħu jressqu offerta, il-limitu taż-
żmien għandu jkun itwal minn 15-il 
ġurnata;

Or. es

Emenda 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
iqisu l-konformità mal-liġi tax-xogħol fi 
proċeduri tal-akkwist għal servizzi li 
jinvolvu t-tibdil tal-persunal u li fis-setturi 
ekonomiċi jitqiesu li jirrikjedu ħafna 
ħaddiema u li jagħtu ftit valur miżjud; 
offerti għal prezz li jinkludi l-ispejjeż tal-
ħaddiema li jkunu anqas mill-pagi 
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stabbiliti fi ftehimiet ta' negozjar kollettiv 
jew mill-paga minima legali applikabbli 
għandhom jitqiesu anormali u 
sproporzjonati.

Or. es

Emenda 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
il-possibilità jżidu operaturi ekonomiċi 
ġodda mal-ftehim qafas tul it-terminu tal-
kuntratt, dejjem jekk dawn l-operaturi 
ekonomiċi jissodisfaw il-kriterji kollha 
stabbiliti f'dan l-Artikolu, u kienu 
għadhom ma jeżistux fiż-żmien tal-
konklużjoni tal-ftehim. 
L-awtoritajiet kontraenti għandhom il-
possibilità jneħħu operaturi ekonomiċi 
mill-ftehim qafas tul it-terminu tal-
kuntratt, f'każ fejn l-operatur ekonomiku 
wera nuqqasijiet sinifikanti u persistenti 
fit-twettiq ta' kwalunkwe rekwiżit 
sostantiv skont dan il-ftehim.

Or. en

Emenda 840
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal xiri użat b’mod komuni li l-
karatteristiċi tiegħu, kif ġeneralment ikunu 
disponibbli fis-suq, jissodisfaw ir-rekwiżiti 

1. Għal xiri ta' prodotti standard u servizzi 
użati b’mod komuni li l-karatteristiċi 
tagħhom, kif ġeneralment ikunu 
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tal-awtoritajiet kontraenti, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw sistema dinamika 
ta’ xiri. Is-sistema dinamika ta’ xiri 
għandha titħaddem bħala proċess 
kompletament elettroniku, miftuħ matul il-
validità tiegħu għal kull attur ekonomiku li 
jissodisfa l-kriterji tal-għażla.

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

Or. de

Emenda 841
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Għal xiri użat b’mod komuni li l-
karatteristiċi tiegħu, kif ġeneralment ikunu 
disponibbli fis-suq u bi kwalità bejn 
wieħed u ieħor standardizzata, jissodisfaw 
ir-rekwiżiti tal-awtoritajiet kontraenti, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
sistema dinamika ta’ xiri. Din is-sistema 
ma tistax tintuża għax-xiri ta' servizzi u 
prodotti kumplessi jew mhux 
standardizzati. Is-sistema dinamika ta’ xiri 
għandha titħaddem bħala proċess 
kompletament elettroniku, miftuħ matul il-
validità tiegħu għal kull attur ekonomiku li 
jissodisfa l-kriterji tal-għażla.

Or. en

Emenda 842
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jingħataw kuntratti taħt sistema 
dinamika ta’ xiri, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom isegwu r-regoli tal-proċedura 
ristretta. Il-kandidati kollha li jissodisfaw 
il-kriterji tal-għażla għandhom jitħallew 
jużaw is-sistema; in-numru ta’ kandidati li 
għandhom jiġu ammessi għas-sistema ma 
għandux ikun limitat b’konformità mal-
Artikolu 64. Il-komunikazzjonijiet kollha 
fil-kuntest ta’ sistema dinamika ta’ xiri 
għandhom isiru biss b’mezzi elettroniċi 
skont l-Artikolu 19(2) sa (6).

2. Sabiex jingħataw kuntratti taħt sistema 
dinamika ta’ xiri, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom isegwu kull ħin ir-regoli tal-
proċedura ristretta. Il-kandidati kollha li 
jissodisfaw il-kriterji tal-għażla għandhom 
jitħallew jużaw is-sistema; in-numru ta’ 
kandidati li għandhom jiġu ammessi għas-
sistema ma għandux ikun limitat 
b’konformità mal-Artikolu 64. Il-
komunikazzjonijiet kollha fil-kuntest ta’ 
sistema dinamika ta’ xiri għandhom isiru 
biss b’mezzi elettroniċi skont l-
Artikolu 19(2) sa (6).

Or. de

Emenda 843
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippubblikaw sejħa għall-kompetizzjoni 
billi jagħmluha ċara li hemm sistema
dinamika ta’ xiri involuta;

(a) jippubblikaw sejħa għall-kompetizzjoni
li tiddeskrivi s-sistema dinamika ta’ xiri u 
kif topera l-proċedura; 

Or. de

Emenda 844
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fost affarijiet oħra, tal-inqas in-natura u 
l-kwantità stmata tax-xiri previst, kif ukoll 
l-informazzjoni kollha meħtieġa li 

(b) fost affarijiet oħra, jindikaw fit-termini 
u l-kundizzjonijiet tas-sistema dinamika 
ta' xiri tal-inqas in-natura u l-kwantità 
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tikkonċerna s-sistema ta’ xiri, it-tagħmir 
elettroniku użat u l-arranġamenti u l-
ispeċifikazzjonijiet ta’ konnessjonijiet 
tekniċi;

stmata tax-xiri previst, kif ukoll l-
informazzjoni kollha meħtieġa li 
tikkonċerna s-sistema ta’ xiri, it-tagħmir 
elettroniku użat u l-arranġamenti u l-
ispeċifikazzjonijiet ta’ konnessjonijiet 
tekniċi;

Or. de

Emenda 845
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jagħtu 
lil kwalunkwe attur ekonomiku, matul l-
eżistenza kollha tas-sistema dinamika ta’ 
xiri, il-possibilità li jagħmlu talba sabiex 
jieħdu sehem fis-sistema taħt il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2. 
L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiffinalizzaw il-valutazzjoni tagħhom ta’ 
dawn it-talbiet skont il-kriterji tal-għażla fi 
żmien għaxart ijiem wara r-riċevuta 
tagħhom.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jagħtu 
lil kwalunkwe attur ekonomiku, matul l-
eżistenza kollha tas-sistema dinamika ta’ 
xiri, il-possibilità li jagħmlu talba sabiex 
jieħdu sehem fis-sistema taħt il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2. 
L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiffinalizzaw il-valutazzjoni tagħhom ta’ 
dawn it-talbiet skont il-kriterji tal-għażla fi 
żmien 21 ġurnata jew perjodu adegwat 
stabbilit mill-awtoritajiet wara r-riċevuta 
tagħhom.

Or. de

Emenda 846
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jindikaw id-dewmien tas-sistema dinamika 
ta’ xiri fis-sejħa għall-kompetizzjoni.
Għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 

6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jindikaw id-dewmien tas-sistema dinamika 
ta’ xiri fis-sejħa għall-kompetizzjoni.
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bi kwalunkwe bidla fid-dewmien, billi 
jużaw il-mezzi standard li ġejjin:

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tintroduċi rekwiżiti ta' rappurtar li joħolqu l-burokrazija għall-awtoritajiet 
kontraenti u jirriżultaw f'regolamenti dettaljati.

Emenda 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jindikaw id-dewmien tas-sistema dinamika 
ta’ xiri fis-sejħa għall-kompetizzjoni.
Għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
bi kwalunkwe bidla fid-dewmien, billi 
jużaw il-mezzi standard li ġejjin:

6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jindikaw id-dewmien tas-sistema dinamika 
ta’ xiri fis-sejħa għall-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 848
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn jinbidel id-dewmien mingħajr ma 
tiġi terminata s-sistema, il-mezz 
inizjalment użat għas-sejħa għall-
kompetizzjoni għas-sistema dinamika ta’ 
xiri;

imħassar

Or. nl
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Emenda 849
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn jinbidel id-dewmien mingħajr ma 
tiġi terminata s-sistema, il-mezz 
inizjalment użat għas-sejħa għall-
kompetizzjoni għas-sistema dinamika ta’ 
xiri;

imħassar

Or. en

Emenda 850
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn is-sistema tiġi terminata, avviż 
dwar għoti ta’ kuntratt imsemmi fl-
Artikolu 48.

imħassar

Or. nl

Emenda 851
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn is-sistema tiġi terminata, avviż 
dwar għoti ta’ kuntratt imsemmi fl-
Artikolu 48.

imħassar

Or. en
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Emenda 852
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-ebda imposti ma jistgħu jiġu debitati 
lill-atturi ekonomiċi interessati jew lill-
partijiet għas-sistema dinamika ta’ xiri.

7. L-ebda imposti ma jistgħu jiġu debitati 
matul il-proċedura tal-għoti lill-atturi 
ekonomiċi interessati jew lill-partijiet għas-
sistema dinamika ta’ xiri.

Or. de

Emenda 853
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 
ppreżentati prezzijiet ġodda, reveduti ’l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 
ppreżentati prezzijiet ġodda, reveduti ’l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti, għal servizzi 
standardizzati u provvisti biss.

Or. en

Emenda 854
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 
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ppreżentati prezzijiet ġodda, reveduti ’l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti.

ppreżentati prezzijiet ġodda, reveduti ’l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti. Il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-irkantijiet elettroniċi 
għandu jkun limitat għal provvisti u 
servizzi kompletament standardizzati.

Or. de

Emenda 855
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 
ppreżentati prezzijiet ġodda, reveduti ’l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi għal prodotti 
standardizzati li fihom jiġu ppreżentati 
prezzijiet ġodda, reveduti ’l isfel, u/jew 
valuri ġodda li jikkonċernaw ċerti elementi 
tal-offerti.

Or. en

Emenda 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 
ppreżentati prezzijiet ġodda, reveduti ’l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 
ppreżentati prezzijiet ġodda, reveduti ’l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti. L-irkantijiet 
elettroniċi jistgħu jintużaw biss għal xiri 
użat b'mod komuni ta' prodotti li 
ġeneralment huma disponibbli fis-suq bi 
kwalità bejn wieħed u ieħor 
standardizzata. Dawn ma jistgħux 
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jintużaw għax-xiri ta' servizzi jew prodotti 
kumplessi jew mhux standardizzati.

Or. en

Emenda 857
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 
ppreżentati prezzijiet ġodda, reveduti ’l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi għax-xiri ta' prodotti 
standardizzati biss li fihom jiġu ppreżentati 
prezzijiet ġodda, reveduti ’l isfel, u/jew 
valuri ġodda li jikkonċernaw ċerti elementi 
tal-offerti.

Or. fr

Emenda 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 
ppreżentati prezzijiet ġodda, reveduti ’l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi għal provvisti u 
servizzi kompletament standardizzati, li 
fihom jiġu ppreżentati prezzijiet ġodda, 
reveduti ’l isfel, u/jew valuri ġodda li 
jikkonċernaw ċerti elementi tal-offerti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-irkantijiet elettroniċi jistgħu jkunu adegwati għal provvisti u servizzi kompletament 
standardizzati, iżda bħala regola, dawn mhumiex adegwati jew saħansitra kontroproduttivi 
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f'każijiet fejn il-proċeduri tal-għoti huma kumplessi. Għal proċeduri ta' għoti ta' xogħlijiet, 
dawn huma fundamentalment mhux xierqa.

Emenda 859
Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 
ppreżentati prezzijiet ġodda, reveduti ’l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi għal prodotti 
standardizzati li fihom jiġu ppreżentati 
prezzijiet ġodda, reveduti ’l isfel, u/jew 
valuri ġodda li jikkonċernaw ċerti elementi 
tal-offerti.

Or. en

Emenda 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Dan l-Artikolu ma għandux japplika 
għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi jew 
għall-għoti ta' servizzi arkitettoniċi jew 
tal-inġinerija.

Or. it

Emenda 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 6 – subparagrafu 1



AM\908712MT.doc 57/175 PE492.895v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-kuntratt għandu jingħata fuq il-
bażi tal-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża, l-istedina għandha tkun 
akkumpanjata mir-riżultat tal-evalwazzjoni 
sħiħa tal-offerent relevanti, imwettqa skont
l-ippeżar speċifikat fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 66(5).

L-istedina għandha tkun akkumpanjata 
mir-riżultat tal-evalwazzjoni sħiħa tal-
offerent relevanti, imwettqa skont l-ippeżar 
speċifikat fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 66(5).

Or. en

Emenda 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jobbligaw l-użu ta’ 
katalogi elettroniċi b’rabta ma’ ċerti tipi ta’ 
akkwisti.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu l-użu 
ta’ katalogi elettroniċi b’rabta ma’ 
kuntratti ta' servizz pubbliku jew ta' 
provvista. Dan l-Artikolu ma għandux 
japplika għal kuntratti ta' xogħlijiet 
pubbliċi jew għall-għoti ta' servizzi 
arkitettoniċi jew tal-inġinerija. 

Or. it

Emenda 863
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 34a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34a
Websajt ċentrali għal sejħa għal offerti 

b’mod elettroniku
Fl-interessi tat-trasparenza, l-awtoritajiet 
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kontraenti jistgħu jippubblikaw l-
informazzjoni dwar ix-xogħlijiet li saru, 
eċċ. f’websajt ċentrali stabbilita għal dan 
il-għan, li tispeċifika l-ammonti, il-
kwantitajiet u affarijiet simili, sabiex 
awtoritajiet kontraenti oħra jkunu jistgħu 
iqabblu l-ħlasijiet għal xogħlijiet 
komparabbli, eċċ., u jibbażaw is-sejħiet 
għal offerti tagħhom fuq din l-
informazzjoni, li tista’ tnaqqas l-ispejjeż u 
turi diskrepanzi prinċipali fil-prezzijiet 
tal-kuntratti, filwaqt li jkun iżjed faċli biex 
jiġi identifikat xi frodi.

Or. nl

Emenda 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jixtru 
xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi minn 
jew permezz ta’ korp ċentrali għall-
akkwisti.

1. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jixtru 
xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi minn 
jew permezz ta’ korp ċentrali għall-
akkwisti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti jużaw 
servizzi ta' korp ċentrali għall-akkwisti, iżda ma għandhomx ikunu obbligati jagħmlu dan. Ix-
xiri ċentrali huwa wieħed mill-metodi ta' akkwist li jwassal għal aggregazzjoni tad-domanda 
li jista' ma jkunx favorevoli għall-SMEs. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiddeċiedu għandhomx jiżviluppaw jew le metodi ċentrali ta' akkwist, skont il-politika 
nazzjonali tagħhom.

Emenda 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jixtru 
xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi minn 
jew permezz ta’ korp ċentrali għall-
akkwisti.

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jixtru 
xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi minn 
jew permezz ta’ korp ċentrali għall-
akkwisti. L-Istati Membri għandhom 
iħeġġu l-użu ta' proċeduri ta' irkanti ta' 
akkwist ċentralizzati, speċjalment fil-każ 
ta' xerrejja żgħar.

Or. it

Emenda 866
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jixtru 
xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi minn 
jew permezz ta’ korp ċentrali għall-
akkwisti.

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jixtru 
xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi minn 
jew permezz ta’ korp ċentrali għall-
akkwisti, dejjem jekk l-aggregazzjoni tal-
offerti għal lottijiet akbar ma tostakolax 
il-kompetizzjoni ġenwina u ma 
tippermettix it-tfaċċar ta' oligo- u 
monopolji jew de facto tipprevjeni d-dritt 
tal-utenti aħħarija li jkollhom għażla. Il-
korp ċentrali għall-akkwisti għandu 
jiżgura li fl-attivitajiet kollha tiegħu 
huwa;
1) jgħaraf u jipprevjeni kuntratti b'riskju 
li javvanzaw strutturi u swieq 
monopolistiċi u oligopolistiċi; 
2) jipprevjeni b'mod fattwali u effikaċi l-
kuntratti u l-proċessi ta' akkwist li 
jdgħajfu l-possibilitajiet tal-SMEs u n-
negozji lokali milli jipparteċipaw u jirbħu 
kuntratti 
3) ma jipprevjenix id-dritt tal-utenti 
aħħarija milli jkollhom għażla jew li 
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jkunu mismugħa

Or. en

Emenda 867
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għall-possibilità li l-awtoritajiet kontraenti 
jirrikorru għal attivitajiet ċentralizzati ta’ 
akkwisti offruti minn korpi ċentrali għall-
akkwisti stabbiliti fi Stat Membru ieħor.

imħassar

Or. en

Emenda 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għall-possibilità li l-awtoritajiet kontraenti 
jirrikorru għal attivitajiet ċentralizzati ta’ 
akkwisti offruti minn korpi ċentrali għall-
akkwisti stabbiliti fi Stat Membru ieħor.

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu wkoll 
għall-possibilità li l-awtoritajiet kontraenti 
jirrikorru għal attivitajiet ċentralizzati ta’ 
akkwisti offruti minn korpi ċentrali għall-
akkwisti stabbiliti fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti jużaw 
is-servizzi ta' korp ċentrali għall-akkwisti stabbilit fi Stat Membru ieħor, iżda ma għandhomx 
ikunu obbligati jagħmlu dan. F'uħud mill-Istati Membri, l-għażla prevista fl-Artikolu 35.2 tal-
proposta tal-Kummissjoni tista' tikkawża problemi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali (jiġifieri jista' 
ma jkunx possibbli għall-awtoritajiet kontraenti li jkunu suġġetti għad-dispożizzjonijiet legali 
ta' Stat Membru ieħor, b'mod partikolari fir-rigward tar-regolamenti li jirregolaw proċeduri 
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ta' rieżami). 

Emenda 869
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità kontraenti tilħaq l-obbligi tagħha 
skont din id-Direttiva meta tixtri billi 
tirrikorri għal attivitajiet ċentralizzati ta’ 
akkwisti, sa fejn il-proċeduri ta’ akkwist 
ikkonċernati u l-prestazzjoni tagħhom 
huma mmexxija mill-korp ċentrali għall-
akkwisti waħdu fl-istadji kollha tagħhom 
mill-pubblikazzjoni tas-sejħa għall-
kompetizzjoni sa tmiem l-eżekuzzjoni tal-
kuntratt jew kuntratti li jirriżultaw.

Awtorità kontraenti tilħaq l-obbligi tagħha 
skont din id-Direttiva meta tixtri billi 
tirrikorri għal attivitajiet ċentralizzati ta’ 
akkwisti, sa fejn il-proċeduri ta’ akkwist 
ikkonċernati u l-prestazzjoni tagħhom 
huma mmexxija mill-korp ċentrali għall-
akkwisti fl-istadji kollha tagħhom mill-
pubblikazzjoni tas-sejħa għall-
kompetizzjoni sa tmiem l-eżekuzzjoni tal-
kuntratt jew kuntratti li jirriżultaw.

Or. fr

Emenda 870
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36 imħassar
Attivitajiet anċillari ta’ akkwisti
Il-fornituri ta’ attivitajiet anċillari ta’ 
akkwisti għandhom jingħażlu skont il-
proċeduri tal-akkwist stabbiliti f’din id-
Direttiva.

Or. en
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Emenda 871
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità kontraenti waħda jew aktar 
jistgħu jaqblu li jwettqu ċerti akkwisti
speċifiċi b’mod konġunt.

1. Żewġ awtoritajiet kontraenti jew aktar 
jistgħu jaqblu li jwettqu ċerti akkwisti 
speċifiċi b’mod konġunt.

Or. en

Emenda 872
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn awtorità kontraenti waħedha tmexxi 
l-proċeduri ta’ akkwist ikkonċernati fl-
istadji kollha tagħhom mill-pubblikazzjoni 
tas-sejħa għall-kompetizzjoni sa tmiem it-
twettiq tal-kuntratt jew kuntratti li 
jirriżultaw, dik l-awtorità kontraenti 
għandu jkollha r-responsabilità unika li 
tissodisfa l-obbligi skont din id-Direttiva.

Fejn it-tmexxija ta' proċedura ta’ akkwist 
kollha kemm hi titwettaq b'mod konġunt 
mill-awtoritajiet kontraenti kkonċernati, 
dawn għandhom ikunu responsabbli 
b'mod konġunt għall-issodisfar tal-obbligi 
skont din id-Direttiva. L-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jitqiesu li qed
iwettqu proċedura ta' għoti b'mod 
konġunt f'każ fejn awtorità kontraenti 
waħda tamministra l-proċedura kemm 
f'isimha stess u kemm f'isem l-awtoritajiet 
kontraenti kkonċernati l-oħra.

Or. en

Emenda 873
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madanakollu, fejn it-tmexxija tal-proċeduri 
ta’ akkwist u t-twettiq tal-kuntratti li 
jirriżultaw jitwettqu minn aktar minn 
waħda mill-awtoritajiet kontraenti 
parteċipanti, kull waħda minnhom tibqa’
tkun responsabbli li tissodisfa l-obbligi 
tagħha skont din id-Direttiva fir-rigward 
tal-istadji li tmexxi.

Madanakollu, fejn it-tmexxija tal-proċeduri 
ta’ akkwist ma titwettaqx kollha kemm hi 
b'mod konġunt mill-awtoritajiet kontraenti 
kkonċernati, kull waħda minnhom tkun 
responsabbli li tissodisfa l-obbligi tagħha 
skont din id-Direttiva fir-rigward tal-istadji 
li tmexxi.

Or. en

Emenda 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38 imħassar
Akkwisti konġunti bejn awtoritajiet 
kontraenti minn Stati Membri differenti
1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 11, l-
awtoritajiet kontraenti minn Stati Membri 
differenti jistgħu jagħtu kuntratti pubbliċi 
b’mod konġunt billi jużaw wieħed mill-
mezzi deskritti f’dan l-Artikolu.
2. Diversi awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jixtru xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi 
mingħand jew permezz ta’ korp ċentrali 
tax-xiri li jinstab fi Stat Membru ieħor.
F’dak il-każ, il-proċedura ta’ akkwist 
għandha titwettaq skont id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn jinstab il-korp ċentrali tax-
xiri.

3. Diversi awtoritajiet kontraenti minn Stati 
Membri differenti jistgħu jagħtu kuntratt 
pubbliku b’mod konġunt. F’dak il-każ, l-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom jikkonkludu ftehim li 
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jiddetermina:

(a) liema dispożizzjonijiet nazzjonali 
għandhom jiġu applikati għall-proċedura 
ta’ akkwist.

(b) l-organizzazzjoni i n t e r n a  tal-
proċedura ta’ akkwist, inklużi l-ġestjoni 
tal-proċedura, il-qsim tar-
responsabbiltajiet, it-tqassim tax-
xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi li se 
jinxtraw u l-konklużjoni tal-kuntratti.

(c) Meta tiġi determinata l-liġi nazzjonali 
applikabbli b’konformità mal-punt (a), l-
awtoritajiet kontraenti għandhom jagħżlu 
d-dispożizzjonijiet nazzjonali ta’ 
kwalunkwe Stat Membru li fih tinstab tal-
inqas waħda mill-awtoritajiet 
parteċipanti.

4. Fejn diversi awtoritajiet kontraenti 
minn Stati Membri differenti waqqfu 
entità legali konġunta, inklużi r-
Raggruppamenti Ewropej ta’ 
kooperazzjoni territorjali tar-Regolament 
(KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1 jew entitajiet oħra 
stabbilti skont il-liġi tal-Unjoni, l-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom, permezz ta’ deċiżjoni tal-korp 
kompetenti, jaqblu dwar ir-regoli tal-
akkwisti nazzjonali applikabbli ta’ wieħed 
mill-Istati Membri li ġejjin:

(c) id-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn l-entità legali għandha l-
uffiċċju reġistrat tagħha; 

(d) id-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn l-entità legali qed twettaq l-
attivitajiet tagħha.

(e) Dan il-ftehim jista’ jew japplika għal 
perjodu indeterminat, fejn dan ikun 
stabbilit fl-att kostituttiv tal-entità legali 
konġunta, jew jista’ jiġi limitat għal ċertu 
perjodu ta’ żmien, għal ċerti tipi ta’ 
kuntratti jew għal għotja ta’ kuntratt 
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individwali waħda jew aktar.

5. Fin-nuqqas ta’ ftehim li jiddetermina l-
liġi dwar l-akkwisti pubbliċi applikabbli, 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tirregola l-
għoti tal-kuntratt għandha tiġi 
determinata skont ir-regoli stabbiliti hawn 
taħt:

(a) fejn il-proċedura titmexxa jew tkun 
ġestita minn awtorità kontraenti 
parteċipanti waħda f’isem l-oħrajn, 
għandhom ikunu japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru ta’ dik l-awtorità kontraenti;

(b) fejn il-proċedura ma titmexxiex jew 
ma tkunx ġestita minn awtorità kontraenti 
parteċipanti waħda f’isem l-oħrajn, u

(i) tikkonċerna kuntratt ta’ xogħlijiet, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
tal-Istat Membru fejn isiru ħafna mix-
xogħlijiet;

(ii) tikkonċerna kuntratt ta’ servizz jew 
provvista, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali tal-Istat Membru fejn tkun 
ipprovduta l-parti l-kbira tas-servizzi jew 
tal-provvisti;

(c) fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
determinata l-liġi nazzjonali applikabbli 
skont il-punti (a) jew (b), l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru tal-awtorità kontraenti li ġġarrab 
l-akbar sehem mill-ispejjeż.

6. Fin-nuqqas ta’ ftehim li jiddetermina l-
liġi dwar l-akkwisti pubbliċi applikabbli 
taħt il-paragrafu 4, il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tirregola l-proċeduri ta’ 
akkwist immexxija minn entitajiet legali 
konġunti mwaqqfa minn diversi 
awtoritajiet kontraenti minn Stati Membri 
differenti għandha tiġi determinata billi 
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jiġu segwiti r-regoli li ġejjin:

(f) fejn il-proċedura hija mmexxija jew 
ġestita mill-korp kompetenti tal-entità 
legali konġunta, għandhom ikunu 
japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
tal-Istat Membru fejn l-entità legali 
għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha.

(g) fejn il-proċedura hija mmexxija jew 
ġestita minn membru tal-entità legali 
f’isem l-entità legali, għandhom japplikaw 
ir-regoli stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 5.
fejn mhuwiex possibbli li tiġi determinata 
l-liġi nazzjonali applikabbli skont il-punti 
(a) jew (b) tal-paragrafu 5, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istati 
Membri fejn l-entità legali għandha l-
uffiċċju reġistrat tagħha.
7. Awtorità kontraenti waħda jew aktar 
jisgħu jagħtu kuntratti individwali taħt 
ftehim qafas konkluż minn awtorità 
kontraenti jew b’mod konġunt ma’ 
awtorità kontraenti li tinstab fi Stat 
Membru ieħor, dejjem jekk il-ftehim qafas 
ikun fih dispożizzjonijiet speċifiċi li 
jippermettu lill-awtorità kontraenti jew 
awtoritajiet kontraenti rispettivi sabiex 
jagħtu l-kuntratti individwali.

8. Id-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ 
kuntratti pubbliċi f’akkwisti pubbliċi 
transkonfinali għandhom ikunu soġġetti 
għall-mekkaniżmi ta’ reviżjoni ordinarji 
disponibbli taħt il-liġi nazzjonali 
applikabbli.
9. Sabiex ikun possibbli t-tħaddim effettiv 
tal-mekkaniżmi ta’ reviżjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li d-
deċiżjonijiet ta’ entitajiet ta’ reviżjoni fis-
sens tad-Direttiva tal-Kunsill Direttiva 
89/665/KEE1 li jinsabu fi Stati Membri 
oħra jitwettqu bis-sħiħ fl-ordni legali 
domestika tagħhom, fejn dawn id-
deċiżjonijiet jinvolvu lill-awtoritajiet 
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kontraenti stabbiliti fit-territorju tagħhom 
li jipparteċipaw fil-proċedura 
transkonfinali rilevanti ta’ akkwist 
pubbliku. 

Or. en

Emenda 875
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38 imħassar
Akkwisti konġunti bejn awtoritajiet 
kontraenti minn Stati Membri differenti
1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 11, l-
awtoritajiet kontraenti minn Stati Membri 
differenti jistgħu jagħtu kuntratti pubbliċi 
b’mod konġunt billi jużaw wieħed mill-
mezzi deskritti f’dan l-Artikolu.
2. Diversi awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jixtru xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi 
mingħand jew permezz ta’ korp ċentrali 
tax-xiri li jinstab fi Stat Membru ieħor. 
F’dak il-każ, il-proċedura ta’ akkwist 
għandha titwettaq skont id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn jinstab il-korp ċentrali tax-
xiri.

3. Diversi awtoritajiet kontraenti minn 
Stati Membri differenti jistgħu jagħtu 
kuntratt pubbliku b’mod konġunt. F’dak 
il-każ, l-awtoritajiet kontraenti 
parteċipanti għandhom jikkonkludu 
ftehim li jiddetermina:

(h) liema dispożizzjonijiet nazzjonali 
għandhom jiġu applikati għall-proċedura 
ta’ akkwist.

(i) l-organizzazzjoni i n t e r n a  tal-
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proċedura ta’ akkwist, inklużi l-ġestjoni 
tal-proċedura, il-qsim tar-
responsabbiltajiet, it-tqassim tax-
xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi li se 
jinxtraw u l-konklużjoni tal-kuntratti.

(c) Meta tiġi determinata l-liġi nazzjonali 
applikabbli b’konformità mal-punt (a), l-
awtoritajiet kontraenti għandhom jagħżlu 
d-dispożizzjonijiet nazzjonali ta’ 
kwalunkwe Stat Membru li fih tinstab tal-
inqas waħda mill-awtoritajiet 
parteċipanti.

4. Fejn diversi awtoritajiet kontraenti 
minn Stati Membri differenti waqqfu 
entità legali konġunta, inklużi r-
Raggruppamenti Ewropej ta’ 
kooperazzjoni territorjali tar-Regolament 
(KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill jew entitajiet oħra 
stabbilti skont il-liġi tal-Unjoni, l-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom, permezz ta’ deċiżjoni tal-korp 
kompetenti, jaqblu dwar ir-regoli tal-
akkwisti nazzjonali applikabbli ta’ wieħed 
mill-Istati Membri li ġejjin:

(j) id-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn l-entità legali għandha l-
uffiċċju reġistrat tagħha; 

(k) id-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn l-entità legali qed twettaq l-
attivitajiet tagħha.

(l) Dan il-ftehim jista’ jew japplika għal 
perjodu indeterminat, fejn dan ikun 
stabbilit fl-att kostituttiv tal-entità legali 
konġunta, jew jista’ jiġi limitat għal ċertu 
perjodu ta’ żmien, għal ċerti tipi ta’ 
kuntratti jew għal għotja ta’ kuntratt 
individwali waħda jew aktar.

5. Fin-nuqqas ta’ ftehim li jiddetermina l-
liġi dwar l-akkwisti pubbliċi applikabbli, 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tirregola l-
għoti tal-kuntratt għandha tiġi 
determinata skont ir-regoli stabbiliti hawn 
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taħt:

(a) fejn il-proċedura titmexxa jew tkun 
ġestita minn awtorità kontraenti 
parteċipanti waħda f’isem l-oħrajn, 
għandhom ikunu japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru ta’ dik l-awtorità kontraenti;

(b) fejn il-proċedura ma titmexxiex jew 
ma tkunx ġestita minn awtorità kontraenti 
parteċipanti waħda f’isem l-oħrajn, u

(i) tikkonċerna kuntratt ta’ xogħlijiet, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
tal-Istat Membru fejn isiru ħafna mix-
xogħlijiet;

(ii) tikkonċerna kuntratt ta’ servizz jew 
provvista, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali tal-Istat Membru fejn tkun 
ipprovduta l-parti l-kbira tas-servizzi jew 
tal-provvisti;

(c) fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
determinata l-liġi nazzjonali applikabbli 
skont il-punti (a) jew (b), l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru tal-awtorità kontraenti li ġġarrab 
l-akbar sehem mill-ispejjeż.

6. Fin-nuqqas ta’ ftehim li jiddetermina l-
liġi dwar l-akkwisti pubbliċi applikabbli 
taħt il-paragrafu 4, il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tirregola l-proċeduri ta’ 
akkwist immexxija minn entitajiet legali 
konġunti mwaqqfa minn diversi 
awtoritajiet kontraenti minn Stati Membri 
differenti għandha tiġi determinata billi 
jiġu segwiti r-regoli li ġejjin:

(m) fejn il-proċedura hija mmexxija jew 
ġestita mill-korp kompetenti tal-entità 
legali konġunta, għandhom ikunu 
japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
tal-Istat Membru fejn l-entità legali 
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għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha.

(n) fejn il-proċedura hija mmexxija jew 
ġestita minn membru tal-entità legali 
f’isem l-entità legali, għandhom japplikaw 
ir-regoli stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 5.
fejn mhuwiex possibbli li tiġi determinata 
l-liġi nazzjonali applikabbli skont il-punti 
(a) jew (b) tal-paragrafu 5, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istati 
Membri fejn l-entità legali għandha l-
uffiċċju reġistrat tagħha.
7. Awtorità kontraenti waħda jew aktar 
jisgħu jagħtu kuntratti individwali taħt 
ftehim qafas konkluż minn awtorità 
kontraenti jew b’mod konġunt ma’ 
awtorità kontraenti li tinstab fi Stat 
Membru ieħor, dejjem jekk il-ftehim qafas 
ikun fih dispożizzjonijiet speċifiċi li 
jippermettu lill-awtorità kontraenti jew 
awtoritajiet kontraenti rispettivi sabiex 
jagħtu l-kuntratti individwali.

8. Id-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ 
kuntratti pubbliċi f’akkwisti pubbliċi 
transkonfinali għandhom ikunu soġġetti 
għall-mekkaniżmi ta’ reviżjoni ordinarji 
disponibbli taħt il-liġi nazzjonali 
applikabbli.
9. Sabiex ikun possibbli t-tħaddim effettiv 
tal-mekkaniżmi ta’ reviżjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li d-
deċiżjonijiet ta’ entitajiet ta’ reviżjoni fis-
sens tad-Direttiva tal-Kunsill Direttiva 
89/665/KEE li jinsabu fi Stati Membri 
oħra jitwettqu bis-sħiħ fl-ordni legali 
domestika tagħhom, fejn dawn id-
deċiżjonijiet jinvolvu lill-awtoritajiet 
kontraenti stabbiliti fit-territorju tagħhom 
li jipparteċipaw fil-proċedura 
transkonfinali rilevanti ta’ akkwist 
pubbliku. 

Or. en
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Emenda 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 11, l-
awtoritajiet kontraenti minn Stati Membri 
differenti jistgħu jagħtu kuntratti pubbliċi 
b’mod konġunt billi jużaw wieħed mill-
mezzi deskritti f’dan l-Artikolu.

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 11, l-
Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
kuntratti pubbliċi b’mod konġunt ma' 
awtoritajiet kontraenti minn Stati Membri 
oħrajn jekk:
(a) l-għoti konġunt ta' kuntratt pubbliku 
huwa ġustifikat minħabba n-natura 
transkonfinali tal-kuntratt
jew;
(b) il-kuntratt pubbliku huwa kofinanzjat 
mill-awtoritajiet kontraenti minn Stati 
Membri differenti
jew;
(c) il-kuntratt pubbliku huwa ta' natura 
innovattiva 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità jiddeċiedu jekk l-awtorità kontraenti tistax 
tagħti kuntratt b'mod konġunt mal-awtoritajiet kontraenti minn Stati Membri oħrajn. Barra 
minn hekk, għandu jkun hemm kundizzjonijiet konkreti li skonthom għandu jingħata kuntratt 
b'mod konġunt ma' awtoritajiet kontraenti minn Stati Membri oħrajn.

Emenda 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Diversi awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jixtru xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi 
mingħand jew permezz ta’ korp ċentrali 
tax-xiri li jinstab fi Stat Membru ieħor. 
F’dak il-każ, il-proċedura ta’ akkwist 
għandha titwettaq skont id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn jinstab il-korp ċentrali tax-
xiri.

imħassar

Or. en

Emenda 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Diversi awtoritajiet kontraenti minn Stati 
Membri differenti jistgħu jagħtu kuntratt 
pubbliku b’mod konġunt. F’dak il-każ, l-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom jikkonkludu ftehim li 
jiddetermina:

Fil-każ imsemmi f'paragrafu 1, l-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom jikkonkludu ftehim li 
jiddetermina:

Or. en

Emenda 879
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tiġi determinata l-liġi nazzjonali 
applikabbli b’konformità mal-punt (a), l-
awtoritajiet kontraenti għandhom jagħżlu 
d-dispożizzjonijiet nazzjonali ta’ 

Meta tiġi determinata l-liġi nazzjonali 
applikabbli b’konformità mal-punt (a), l-
awtoritajiet kontraenti għandhom jagħżlu 
d-dispożizzjonijiet nazzjonali ta’ 
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kwalunkwe Stat Membru li fih tinstab tal-
inqas waħda mill-awtoritajiet parteċipanti.

kwalunkwe Stat Membru li fih tinstab tal-
inqas waħda mill-awtoritajiet parteċipanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità għall-partijiet li jagħżlu liema liġi għandha tapplika għandha tkun marbuta 
man-neċessitajiet oġġettivi tal-kuntratt kkonċernat.

Emenda 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fin-nuqqas ta’ ftehim li jiddetermina l-
liġi dwar l-akkwisti pubbliċi applikabbli, 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tirregola l-
għoti tal-kuntratt għandha tiġi
determinata skont ir-regoli stabbiliti hawn 
taħt:

imħassar

(a) fejn il-proċedura titmexxa jew tkun 
ġestita minn awtorità kontraenti 
parteċipanti waħda f’isem l-oħrajn, 
għandhom ikunu japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru ta’ dik l-awtorità kontraenti;
(b) fejn il-proċedura ma titmexxiex jew 
ma tkunx ġestita minn awtorità kontraenti 
parteċipanti waħda f’isem l-oħrajn, u
(i) tikkonċerna kuntratt ta’ xogħlijiet, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
tal-Istat Membru fejn isiru ħafna mix-
xogħlijiet;
(ii) tikkonċerna kuntratt ta’ servizz jew 
provvista, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali tal-Istat Membru fejn tkun 
ipprovduta l-parti l-kbira tas-servizzi jew 
tal-provvisti;
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(c) fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
determinata l-liġi nazzjonali applikabbli 
skont il-punti (a) jew (b), l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru tal-awtorità kontraenti li ġġarrab 
l-akbar sehem mill-ispejjeż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa biżżejjed li l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaqblu dwar ir-regoli nazzjonali dwar l-
akkwist applikabbli. Paragrafu 5 mhuwiex neċessarju. It-tħassir ta' dan il-paragrafu 
jissimplifika l-Artikolu.

Emenda 881
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
determinata l-liġi nazzjonali applikabbli 
skont il-punti (a) jew (b), l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru tal-awtorità kontraenti li ġġarrab 
l-akbar sehem mill-ispejjeż.

imħassar

Or. en

Emenda 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Diversi awtoritajiet kontraenti minn 
Stati Membri differenti jistgħu jixtru 
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xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi 
mingħand jew permezz ta’ korp ċentrali 
għall-akkwisti li jinsab fi Stat Membru 
ieħor, jekk dawk l-Istati Membri 
pprevedew il-possibilità msemmija fl-
Artikolu 35 paragrafu 2 u l-
kundizzjonijiet kollha msemmija 
f'paragrafu 1 huma ssodisfati. F'dak il-
każ, il-partijiet għandhom jikkonkludu 
ftehim li jiddetermina liema 
dispożizzjonijiet nazzjonali għandhom 
japplikaw għall-proċedura ta' akkwist.

Or. en

Emenda 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fin-nuqqas ta’ ftehim li jiddetermina l-
liġi dwar l-akkwisti pubbliċi applikabbli 
taħt il-paragrafu 4, il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tirregola l-proċeduri ta’ 
akkwist immexxija minn entitajiet legali 
konġunti mwaqqfa minn diversi 
awtoritajiet kontraenti minn Stati Membri 
differenti għandha tiġi determinata billi 
jiġu segwiti r-regoli li ġejjin:

imħassar

(a) fejn il-proċedura hija mmexxija jew 
ġestita mill-korp kompetenti tal-entità 
legali konġunta, għandhom ikunu 
japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
tal-Istat Membru fejn l-entità legali 
għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha.
(b) fejn il-proċedura hija mmexxija jew 
ġestita minn membru tal-entità legali 
f’isem l-entità legali, għandhom japplikaw 
ir-regoli stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 5.
(c) fejn mhuwiex possibbli li tiġi 
determinata l-liġi nazzjonali applikabbli 
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skont il-punti (a) jew (b) tal-paragrafu 5, 
l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
tal-Istati Membri fejn l-entità legali 
għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa biżżejjed li l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaqblu dwar ir-regoli nazzjonali dwar l-
akkwist applikabbli. Paragrafu 6 mhuwiex neċessarju. It-tħassir ta' dan il-paragrafu 
jissimplifika l-Artikolu.

Emenda 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Awtorità kontraenti waħda jew aktar 
jisgħu jagħtu kuntratti individwali taħt 
ftehim qafas konkluż minn awtorità 
kontraenti jew b’mod konġunt ma’ awtorità 
kontraenti li tinstab fi Stat Membru ieħor, 
dejjem jekk il-ftehim qafas ikun fih 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jippermettu 
lill-awtorità kontraenti jew awtoritajiet 
kontraenti rispettivi sabiex jagħtu l-
kuntratti individwali.

7. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li 
awtorità kontraenti waħda jew aktar jistgħu
jagħtu kuntratti individwali taħt ftehim 
qafas konkluż minn awtorità kontraenti jew 
b’mod konġunt ma’ awtorità kontraenti li 
tinstab fi Stat Membru ieħor, dejjem jekk 
il-ftehim qafas ikun fih dispożizzjonijiet 
speċifiċi li jippermettu lill-awtorità 
kontraenti jew awtoritajiet kontraenti 
rispettivi sabiex jagħtu l-kuntratti 
individwali.

Or. en

Emenda 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sabiex ikun possibbli t-tħaddim effettiv 
tal-mekkaniżmi ta’ reviżjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li d-
deċiżjonijiet ta’ entitajiet ta’ reviżjoni fis-
sens tad-Direttiva tal-Kunsill Direttiva 
89/665/KEE li jinsabu fi Stati Membri 
oħra jitwettqu bis-sħiħ fl-ordni legali 
domestika tagħhom, fejn dawn id-
deċiżjonijiet jinvolvu lill-awtoritajiet 
kontraenti stabbiliti fit-territorju tagħhom 
li jipparteċipaw fil-proċedura 
transkonfinali rilevanti ta’ akkwist 
pubbliku.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika tali dispożizzjoni tista' tikkawża problemi.  Mhuwiex ċar kif l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet tal-korpi ta' rieżami (li mhumiex neċessarjament ta' 
natura ġuridika) stabbiliti fi Stati Membri oħrajn jiġu mwettqa bis-sħiħ fl-ordni legali 
nazzjonali tagħhom. 

Emenda 886
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Qabel ma jniedu l-proċeduri ta' 
akkwist, l-Istati Membri flimkien mal-
awtoritajiet kontraenti u l-mexxejja 
politiċi fil-livelli rilevanti kollha 
għandhom jistabbilixxu strateġija ta' 
akkwist fil-livelli rilevanti kollha -
nazzjonali, reġjonali u lokali - li tissodisfa 
l-prijoritajiet ta' din id-Direttiva. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jiżguraw 
li l-istrateġija tiġi segwita u implimentata, 
skont il-prijoritajiet ta' din id-Direttiva. L-
istrateġiji għandhom jiżguraw li jkun 
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hemm konformità tal-anqas mal-prinċipji 
li ġejjin:
a) l-awtoritajiet ta' akkwist, flimkien mal-
mexxejja politiċi fil-livelli nazzjonali, 
reġjonali u lokali għandhom ikunu l-
atturi ewlenin fid-definizzjoni tal-prinċipji 
tal-istrateġiji ta' akkwist;
b) qabel ma tibda proċedura ta' akkwist, 
għandhom jiġu organizzati smigħ pubbliċi 
u konsultazzjonijiet mal-utenti aħħarija 
tal-prodotti u tas-servizzi. L-opinjonijiet 
tal-utenti aħħarija għandhom jiġu 
dokumentati u meqjusa fit-twettiq tal-
proċess ta' akkwist;
c) l-istrateġija ta' akkwist għandha tkun 
għodda politika u dokument vinkolanti fl-
implimentazzjoni u t-twettiq tal-proċessi 
ta' akkwist. Il-prijoritajiet u l-għanijiet ta' 
kwalunkwe proċess ta' akkwist ma 
jistgħux ikunu differenti mill-istrateġija.

Or. en

Emenda 887
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel ma jniedu proċedura ta’ akkwist, 
l-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jorganizzaw konslutazzjonijiet mas-suq 
sabiex jivvalutaw l-istruttura, l-abilità u l-
kapaċità tas-suq u sabiex jgħarrfu lill-atturi 
ekonomiċi bil-pjanijiet u r-rekwiżiti ta’ 
akkwist tagħhom.

1. Qabel ma jniedu proċedura ta’ akkwist, 
l-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jorganizzaw konsultazzjonijiet mas-suq 
sabiex jivvalutaw l-istruttura, l-abilità u l-
kapaċità tas-suq u/jew sabiex jgħarrfu lill-
atturi ekonomiċi bil-pjanijiet u r-rekwiżiti 
ta’ akkwist tagħhom.

Or. en

Emenda 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
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Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma jniedu proċedura ta’ akkwist, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jorganizzaw 
konslutazzjonijiet mas-suq sabiex 
jivvalutaw l-istruttura, l-abilità u l-kapaċità 
tas-suq u sabiex jgħarrfu lill-atturi 
ekonomiċi bil-pjanijiet u r-rekwiżiti ta’ 
akkwist tagħhom.

Qabel jibdew proċedura ta’ akkwist, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jorganizzaw 
stħarriġ tas-suq sabiex jivvalutaw l-
istruttura, l-abilità u l-kapaċità tas-suq jew
sabiex jgħarrfu lill-atturi ekonomiċi bil-
pjanijiet u r-rekwiżiti ta’ akkwist tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika lingwistika: huwa l-bidu ta' proċedura ta' għoti skont il-liġi proċedurali li 
jirrappreżenta l-limitu taż-żmien aktar milli pereżempju, il-punt fejn l-awtorità kontraenti 
tieħu deċiżjoni interna. 'Konsultazzjonijiet mas-suq' għandha tinbidel għal 'stħarriġ tas-suq', 
billi l-kelma 'konsultazzjonijiet', tista' tillimita l-istħarriġ għal dak li jinvolvi djalogu.
Madankollu għandu jkun hemm il-possibilità wkoll ta' stħarriġ sempliċi, pereżempju dwar 
jekk servizz partikolari huwiex disponibbli fis-suq.

Emenda 889
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jfittxu jew jilqgħu pariri mingħand 
strutturi ta’ appoġġ amministrattiv jew 
mingħand partijiet terzi jew parteċipanti 
fis-suq, dejjem jekk dan il-parir ma 
jkollux l-effett ta’ preklużjoni tal-
kompetizzjoni u ma jirriżultax fi 
vjolazzjoni tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni u ta’ trasparenza.

Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jfittxu jew jilqgħu pariri mingħand 
strutturi ta’ appoġġ amministrattiv jew 
mingħand partijiet terzi jew parteċipanti 
fis-suq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

superfluwa

Emenda 890
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jfittxu jew jilqgħu pariri mingħand 
strutturi ta’ appoġġ amministrattiv jew 
mingħand partijiet terzi jew parteċipanti 
fis-suq, dejjem jekk dan il-parir ma 
jkollux l-effett ta’ preklużjoni tal-
kompetizzjoni u ma jirriżultax fi 
vjolazzjoni tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni u ta’ trasparenza.

Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jfittxu jew jilqgħu pariri mingħand 
strutturi ta’ appoġġ amministrattiv jew 
mingħand partijiet terzi jew parteċipanti 
fis-suq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tieni nofs tas-sentenza għandu jitħassar, billi fil-prattika se jkun hemm diffikultajiet fl-
applikazzjoni tagħha. Huwa kważi inkomprensibbli x'jistgħu jkunu l-kriterji sabiex ikun 
determinat li dak il-parir partikolari jipprevjeni l-kompetizzjoni. Barra minn hekk lanqas ma 
huwa ċar meta l-awtorità kontraenti għandha tagħmel tali ġudizzju (ex ante jew ex post).
Barra minn hekk in-nuqqas ta' diskriminazzjoni u t-trasparenza xorta huma rekwiżiti ġenerali 
li huma marbutin magħhom l-awtoritajiet pubbliċi.

Emenda 891
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jfittxu jew jilqgħu pariri mingħand 
strutturi ta’ appoġġ amministrattiv jew 
mingħand partijiet terzi jew parteċipanti 

Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jfittxu jew jilqgħu pariri mingħand 
strutturi ta’ appoġġ amministrattiv jew 
mingħand partijiet terzi jew parteċipanti 
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fis-suq, dejjem jekk dan il-parir ma jkollux 
l-effett ta’ preklużjoni tal-kompetizzjoni u 
ma jirriżultax fi vjolazzjoni tal-prinċipji ta’ 
non-diskriminazzjoni u ta’ trasparenza.

fis-suq, dejjem jekk dan il-parir ma jkollux 
l-effett ta’ preklużjoni tal-kompetizzjoni u 
ma jirriżultax fi vjolazzjoni tal-prinċipji ta’ 
non-diskriminazzjoni u ta’ trasparenza jew 
iservi sabiex jeskludi kwalunkwe entità 
kkonsultata milli tipparteċipa fil-
proċedura ta' akkwist ikkonċernata.

Or. pt

Emenda 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-
komunikazzjoni lill-kandidati u l-offerenti 
l-oħra ta’ kwalunkwe informazzjoni 
relevanti skambjata fil-kuntest jew li 
tirriżulta mill-involviment ta’ qabel tal-
kandidat jew l-offerent fit-tħejjija tal-
proċedura tal-akkwist u l-iffissar ta’ limiti 
ta’ żmien adegwati għar-riċevuta ta’ 
offerti. .

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-
komunikazzjoni lill-kandidati u l-offerenti 
l-oħra ta’ kwalunkwe informazzjoni 
relevanti skambjata fil-kuntest jew li 
tirriżulta mill-involviment ta’ qabel tal-
kandidat jew l-offerent fit-tħejjija tal-
proċedura tal-akkwist u l-iffissar ta’ limiti 
ta’ żmien adegwati għar-riċevuta ta’ 
offerti. 

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jew 
ikunu meħtieġa  
(i) jiċċaraw fl-istedina tagħhom għall-
parteċipazzjoni f'konsultazzjoni, 
x'informazzjoni se titqies rilevanti u 
għaldaqstant tista' tinqasam mal-offerenti 
potenzjali kollha jew 
(ii) jistabbilixxu fid-dettall id-drittijiet ta' 
u l-proċeduri disponibbli għall-
parteċipanti konsultattivi li 
jippermettulhom iħarsu informazzjoni 
kunfidenzjali.

Il-kandidat jew l-offerent ikkonċernat 
għandu jiġi eskluż biss minn dik il-
proċedura fejn ma hemm l-ebda mod ieħor 
sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-dmir 
ta’ osservazzjoni tal-prinċipju ta’ 

Il-kandidat jew l-offerent ikkonċernat 
għandu jiġi eskluż biss minn dik il-
proċedura fejn ma hemm l-ebda mod ieħor 
sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-dmir 
ta’ osservazzjoni tal-prinċipju ta’ 
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trattament ugwali. trattament ugwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Emenda 893
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-
komunikazzjoni lill-kandidati u l-offerenti 
l-oħra ta’ kwalunkwe informazzjoni 
relevanti skambjata fil-kuntest jew li 
tirriżulta mill-involviment ta’ qabel tal-
kandidat jew l-offerent fit-tħejjija tal-
proċedura tal-akkwist u l-iffissar ta’ limiti 
ta’ żmien adegwati għar-riċevuta ta’ 
offerti. Il-kandidat jew l-offerent 
ikkonċernat għandu jiġi eskluż biss minn 
dik il-proċedura fejn ma hemm l-ebda mod 
ieħor sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-
dmir ta’ osservazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali.

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-
komunikazzjoni lill-kandidati u l-offerenti 
l-oħra ta’ kwalunkwe informazzjoni 
pprovduta mill-awtorità kontraenti fil-
kuntest jew li tirriżulta mill-involviment ta’ 
qabel tal-kandidat jew l-offerent fit-tħejjija 
tal-proċedura tal-akkwist u l-iffissar ta’ 
limiti ta’ żmien adegwati għar-riċevuta ta’ 
offerti. Il-kandidat jew l-offerent 
ikkonċernat għandu jiġi eskluż biss minn 
dik il-proċedura fejn ma hemm l-ebda mod 
ieħor sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-
dmir ta’ osservazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-offerenti għandhom ikunu jistgħu jirċievu biss informazzjoni pprovduta mill-awtorità 
kontraenti skont proċedura ta' konsultazzjoni preliminari tas-suq, u mhux informazzjoni 
'skambjata' li possibilment tinkludi elementi ta' offerti li jistgħu jiddiskriminaw kontra 
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offerenti li jipparteċipaw fil-proċedura ta' konsultazzjoni preliminari tas-suq.

Emenda 894
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-
komunikazzjoni lill-kandidati u l-offerenti 
l-oħra ta’ kwalunkwe informazzjoni 
relevanti skambjata fil-kuntest jew li 
tirriżulta mill-involviment ta’ qabel tal-
kandidat jew l-offerent fit-tħejjija tal-
proċedura tal-akkwist u l-iffissar ta’ limiti 
ta’ żmien adegwati għar-riċevuta ta’ 
offerti. Il-kandidat jew l-offerent 
ikkonċernat għandu jiġi eskluż biss minn 
dik il-proċedura fejn ma hemm l-ebda mod 
ieħor sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-
dmir ta’ osservazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali.

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-
komunikazzjoni lill-kandidati u l-offerenti 
l-oħra ta’ kwalunkwe informazzjoni 
relevanti skambjata fil-kuntest jew li 
tirriżulta mill-involviment ta’ qabel tal-
kandidat jew l-offerent fit-tħejjija tal-
proċedura tal-akkwist u l-iffissar ta’ limiti 
ta’ żmien adegwati għar-riċevuta ta’ 
offerti. L-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jew (i) jiċċaraw fl-istedina 
tagħhom għall-parteċipazzjoni 
f'konsultazzjoni, x'informazzjoni se titqies 
relevanti u għaldaqstant tista' tinqasam 
mal-offerenti potenzjali kollha jew (ii) 
jistabbilixxu fid-dettall id-drittijiet ta' u l-
proċeduri disponibbli għall-parteċipanti 
konsultattivi li jippermettulhom iħarsu 
informazzjoni kunfidenzjali. Il-kandidat 
jew l-offerent ikkonċernat għandu jiġi 
eskluż biss minn dik il-proċedura fejn ma 
hemm l-ebda mod ieħor sabiex tiġi żgurata 
l-konformità mad-dmir ta’ osservazzjoni 
tal-prinċipju ta’ trattament ugwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm diffikultà prattika potenzjali fl-identifikazzjoni u l-ftehim mal-awtoritajiet kontraenti 
f'kull każ dwar x'jikkostitwixxi 'informazzjoni relevanti' li għandha tinqasam f'konsultazzjoni 
preliminarja tas-suq u x'għandu jinżamm kunfidenzjali. Il-fatt li l-awtoritajiet kontraenti 
jingħataw permess jistabbilixxu biċ-ċar jew x'informazzjoni tista' ssir relevanti għat-taqsim 
jew il-proċeduri għall-ħarsien tal-informazzjoni kunfidenzjali se jġib aktar ċarezza għall-
partijiet differenti u jħares l-interessi tal-operaturi ekonomiċi.
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Emenda 895
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif definiti 
fil-punt 1 tal-Anness VIII għandhom jiġu 
stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist. Huma 
għandhom jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ xogħol, servizz jew provvista.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif definiti 
għandhom jiġu stabbiliti fid-dokumenti tal-
akkwist. Huma għandhom jiddefinixxu l-
karatteristiċi meħtieġa ta’ xogħol, servizz 
jew provvista u għandhom ikunu 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 896
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif definiti 
fil-punt 1 tal-Anness VIII għandhom jiġu 
stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist. Huma 
għandhom jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ xogħol, servizz jew provvista.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif definiti 
fil-punt 1 tal-Anness VIII għandhom jiġu 
stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist. Huma 
għandhom jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ xogħol, servizz jew provvista 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet għall-użu, is-
sostenibbiltà u l-benesseri tal-annimali 
tal-awtorità kontraenti.

Or. en

Emenda 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif definiti 
fil-punt 1 tal-Anness VIII għandhom jiġu 
stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist. Huma 
għandhom jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ xogħol, servizz jew provvista.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif definiti 
fil-punt 1 tal-Anness VIII għandhom jiġu 
stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist. Huma 
għandhom jiddefinixxu l-funzjonalità li 
għandu jforni xogħol, servizz jew 
provvista.

Or. en

Emenda 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a u b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall–proċess speċifiku ta’ 
produzzjoni jew provvediment tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba 
jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu kif imsemmi fil-punt 22 tal-
Artikolu 2 Għandhom jitqiesu wkoll ir-
rekwiżiti li ġejjin:
(a) kriterji soċjali, bħar-rispett għall-
kundizzjonijiet diċenti tax-xogħol, ir-
regolamentazzjoni tas-saħħa u s-
sikurezza, in-negozjar kollettiv, il-bilanċ 
tas-sessi (pereżempju ħlas ugwali, bilanċ 
bejn ix-xogħol u l-ħajja privata), l-
inklużjoni soċjali, inklużi opportunitajiet 
ta' xogħol għal ħaddiema b'diżabilità, 
żvantaġġati jew ħaddiema vulnerabbbli 
(bħan-nies li ilhom mingħajr impjieg għal 
żmien twil, ir-Rom, il-migranti jew 
ħaddiema iżgħar jew akbar fl-età) l-aċċess 
għat-tagħlim vokazzjonali, il-
parteċipazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
utenti, l-aċċessibilità finanzjarja, id-
drittijiet tal-bniedem u l-kummerċ etiku;
(b) għal kuntratti ta' servizzi u kuntratti li 
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jinvolvu t-tfassil tax-xogħlijiet, l-
organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza 
tal-persunal inkarigat li jwettaq il-
kuntratt.

Or. de

Emenda 899
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku ta’ 
produzzjoni jew provvediment tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba 
jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu.

Or. en

Emenda 900
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku ta’ 
produzzjoni jew provvediment tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba 
jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu u tal-proċess ta' 
produzzjoni soċjalment sostenibbli kif 
imsemmi fil-punti 22, (22a) u (22b) tal-
Artikolu 2

Or. fr
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Emenda 901
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku tal-
produzzjoni jew provvediment tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba 
jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu inklużi proċessi ta' 
produzzjoni soċjalment sostenibbli u 
sensittivi għall-benesseri tal-annimali kif 
jissemma fil-punt 22 tal-Artikolu 2

Or. en

Emenda 902
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku ta’ 
produzzjoni jew provvediment tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba 
jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu kif imsemmi fil-punt 22 tal-
Artikolu 2, bil-kundizzjoni li dawn huma 
marbuta mas-suġġett tal-kuntratt u 
proporzjonati mal-valur u l-objettivi tal-
kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kandidati ma jistgħux jintalbu jagħtu prova ta' oġġetti li ma għandhomx aċċess, 
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kompetenza jew responsabilità fil-konfront tagħhom fil-katina ta' provvista kollha. Għal dawn 
ir-raġunijiet, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jridu jibqgħu marbutin strettament mas-suġġett tal-
kuntratt u r-rekwiżiti jridu jkunu proporzjonati mal-valur u l-objettivi tal-kuntratt.

Emenda 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-obbligi relatati mal-kundizzjonijiet 
soċjali u tax-xogħol, bħas-saħħa u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol, is-sigurtà 
soċjali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol kif 
stabbiliti mil-liġijiet, ir-regolamenti jew 
id-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-UE 
u dawk nazzjonali, l-għoti ta' arbitraġġ, il-
ftehim kollettiv u l-kuntratti, u d-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
tax-xogħol elenkati fl-Anness XI, li 
japplikaw fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol, 
is-servizz jew il-forniment, għandhom jiġu 
stipulati b'mod ċar mill-awtoritajiet 
kontraenti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
bħala parti mir-rekwiżiti assoluti għall-
offerta ta' kuntratt.

Or. de

Emenda 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

tekniċi għandhom jitfasslu b’tali mod li 
jikkunsidraw il-kriterji ta’ aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabilitajiet jew disinn 
għall-utenti kollha, għajr f’każijiet 
eċċezzjonali ġustifikati sew.

Or. es

Emenda 905
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

Emenda 906
Sirpa Pietikäinen



PE492.895v01-00 90/175 AM\908712MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jistgħu 
jinkludu wkoll, kif xieraq, rekwiżiti 
relatati ma’:
(a) rendiment, inklużi livelli ta’ rendiment 
ambjentali u klimatiku u rendiment 
f’termini ta’ impatt soċjali;
(b) karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja;
(c) l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal magħżul biex 
iwettaq il-kuntratt inkwistjoni;
(d) sikurezza jew dimensjonijiet, inklużi l-
proċeduri li jikkonċernaw l-assigurazzjoni 
tal-kwalità, it-terminoloġija, is-simboli, l-
ittestjar u l-metodi tat-testijiet, l-
imballaġġ, l-immarkar u t-tikkettar, l-
istruzzjonijiet għall-utent;
(e) regoli relatati mad-disinn u l-ispejjeż, 
it-test, il-kundizzjonijiet tal-ispezzjoni u l-
aċċettazzjoni għal xogħlijiet u metodi jew 
tekniki ta’ kostruzzjoni u l-kundizzjonijiet 
tekniċi l-oħrajn kollha li l-awtorità 
kontraenti tkun f’pożizzjoni li tippreskrivi, 
skont regolamenti ġenerali jew speċifiċi, 
fir-rigward tax-xogħlijiet kompluti u tal-
materjal jew il-partijiet li dawn jinvolvu.
f) promozzjoni ta' prodotti u servizzi 
innovattivi permezz ta' offerti għal 
soluzzjonijiet għal problemi, minflok 
prodotti u servizzi definiti b'mod 
speċifiku;

Or. en

Emenda 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jitfasslu speċifikazzjonijiet 
tekniċi għall-akkwisti kollha sabiex ikun 
żgurat li l-prodotti, is-servizzi u x-
xogħlijiet suġġetti għall-kuntratt jilħqu r-
rekwiżiti tal-liġi dwar il-ħarsien tad-data 
fi żmien it-tfassil tal-ipproċessar tad-data 
personali (protezzjoni tad-data fid-disinn). 

Or. en

Emenda 908
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-istandards ta’ aċċessibilità 
mandatorji huma adottati permezz ta’ att 
leġiżlattiv tal-Unjoni, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi għandhom jiġu definiti b’referenza 
għalih, sa fejn ikunu kkonċernati l-kriterji 
ta’ aċċessibilità.

Fejn l-istandards ta’ aċċessibilità 
mandatorji huma adottati permezz ta’ att 
leġiżlattiv tal-Unjoni, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi għandhom jiġu definiti b’referenza 
għalih, sa fejn ikunu kkonċernati l-kriterji 
ta’ aċċessibilità għall-persuni 
b'diżabilitajiet jew disinn għall-utenti 
kollha.

Or. en

Emenda 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-istandards ta’ aċċessibilità 
mandatorji huma adottati permezz ta’ att 
leġiżlattiv tal-Unjoni, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi għandhom jiġu definiti b’referenza 

Fejn l-istandards ta’ aċċessibilità, 
ambjentali jew soċjali mandatorji huma 
adottati permezz ta’ att leġiżlattiv tal-
Unjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
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għalih, sa fejn ikunu kkonċernati l-kriterji 
ta’ aċċessibilità.

għandhom jiġu definiti b’referenza għalih, 
sa fejn ikunu kkonċernati l-kriterji ta’ 
aċċessibilità, ambjentali jew soċjali.

Or. en

Emenda 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jistgħu 
jinkludu wkoll rekwiżiti relatati ma’:
a) Il-kundizzjonijiet ta' impjieg, l-
organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza 
tal-persunal magħżul biex iwettaq il-
kuntratt inkwistjoni;

Or. en

Emenda 911
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
jiggarantixxu aċċess ugwali għall-atturi 
ekonomiċi għall-proċedura ta-akkwist u ma 
għandux ikollhom l-effett li joħolqu xkiel 
mingħajr ġustifikazzjoni għall-ftuħ tal-
akkwist pubbliku għall-kompetizzjoni.

2. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
jiggarantixxu aċċess ugwali għall-atturi 
ekonomiċi għall-proċedura ta-akkwist u ma 
għandux ikollhom l-effett li joħolqu xkiel 
mingħajr ġustifikazzjoni għall-ftuħ tal-
akkwist pubbliku għall-kompetizzjoni. L-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
ikunu mfassla b'tali mod li jiżguraw li s-
suċċess fil-proċedura għal offerti jew 
kwalunkwe proċedura ta' akkwist oħra 
ma tkunx tiddependi biss jew 
prinċipalment mill-kompetizzjoni 
f'termini tas-sigurtà tal-impjieg tal-
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impjegati jew il-kundizzjonijiet tax-
xogħol.

Or. fi

Emenda 912
Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
jiggarantixxu aċċess ugwali għall-atturi 
ekonomiċi għall-proċedura ta-akkwist u ma 
għandux ikollhom l-effett li joħolqu xkiel 
mingħajr ġustifikazzjoni għall-ftuħ tal-
akkwist pubbliku għall-kompetizzjoni.

2. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
jiggarantixxu aċċess ugwali għall-atturi 
ekonomiċi għall-proċedura ta-akkwist u ma 
għandux ikollhom l-effett li joħolqu xkiel 
mingħajr ġustifikazzjoni għall-ftuħ tal-
akkwist pubbliku għall-kompetizzjoni.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
jiżguraw li l-akkwist pubbliku ma jkunx 
ibbażat biss fuq il-kompetizzjoni li 
tiddependi fuq l-agħar kundizzjonijiet tax-
xogħol tal-persunal jew tnaqqis fl-
impjiegi tal-forza tax-xogħol. 

Or. fi

Emenda 913
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f’termini tar-rekwiżiti ta’ rendiment jew 
ta’ funzjoni, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali, dejjem jekk il-parametri jkunu 
preċiżi biżżejjed sabiex jippermettu lill-
offerenti jiddeterminaw is-suġġett tal-
kuntratt u l-awtoritajiet kontraenti jitħallew 
jagħtu l-kuntratt;

(a) f’termini tar-rekwiżiti ta’ rendiment jew 
ta’ funzjoni, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali u soċjali, dejjem jekk il-
parametri jkunu preċiżi biżżejjed sabiex 
jippermettu lill-offerenti jiddeterminaw is-
suġġett tal-kuntratt u l-awtoritajiet 
kontraenti jitħallew jagħtu l-kuntratt;
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Or. en

Emenda 914
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f’termini tar-rekwiżiti ta’ rendiment jew 
ta’ funzjoni, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali, dejjem jekk il-parametri jkunu 
preċiżi biżżejjed sabiex jippermettu lill-
offerenti jiddeterminaw is-suġġett tal-
kuntratt u l-awtoritajiet kontraenti jitħallew 
jagħtu l-kuntratt;

(a) f’termini tar-rekwiżiti ta’ rendiment jew 
ta’ funzjoni, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali u soċjali, dejjem jekk il-
parametri jkunu preċiżi biżżejjed sabiex 
jippermettu lill-offerenti jiddeterminaw is-
suġġett tal-kuntratt u l-awtoritajiet 
kontraenti jitħallew jagħtu l-kuntratt, 
inklużi, skont il-paragrafu 1, rekwiżiti 
relatati mal-karatteristiċi taċ-ċiklu tal-
ħajja tax-xogħlijiet, provvisti u servizzi 
mitluba, kif imsemmija fil-punt (22a ġdid) 
tal-Artikolu 2;

Or. de

Emenda 915
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f’termini tar-rekwiżiti ta’ rendiment jew 
ta’ funzjoni, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali, dejjem jekk il-parametri jkunu 
preċiżi biżżejjed sabiex jippermettu lill-
offerenti jiddeterminaw is-suġġett tal-
kuntratt u l-awtoritajiet kontraenti jitħallew 
jagħtu l-kuntratt;

(a) f’termini tar-rekwiżiti ta’ rendiment jew 
ta’ funzjoni, inklużi l-karatteristiċi soċjali, 
ambjentali u tal-benesseri tal-annimali, 
dejjem jekk il-parametri jkunu preċiżi 
biżżejjed sabiex jippermettu lill-offerenti 
jiddeterminaw is-suġġett tal-kuntratt u l-
awtoritajiet kontraenti jitħallew jagħtu l-
kuntratt;

Or. en
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Emenda 916
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f’termini tar-rekwiżiti ta’ rendiment jew 
ta’ funzjoni, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali, dejjem jekk il-parametri jkunu 
preċiżi biżżejjed sabiex jippermettu lill-
offerenti jiddeterminaw is-suġġett tal-
kuntratt u l-awtoritajiet kontraenti jitħallew 
jagħtu l-kuntratt;

(a) f’termini tar-rekwiżiti ta’ rendiment jew 
ta’ funzjoni, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali, dejjem jekk il-parametri jkunu 
preċiżi biżżejjed sabiex jippermettu lill-
offerenti jiddeterminaw is-suġġett tal-
kuntratt u l-awtoritajiet kontraenti jitħallew 
jagħtu l-kuntratt. Il-prestazzjoni u r-
rekwiżiti tal-funzjoni għandhom ikunu 
fformulati b'mod li l-offerenti kollha li 
jissodisfaw rekwiżiti ekwivalenti jew 
komparabbli jkollhom aċċess għall-
akkwist. Jekk l-awtorità kontraenti 
tirrifjuta offerta fuq il-bażi li din mhijiex 
ekwivalenti jew komparabbli, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jipprovdu lill-offerent b'evidenza dwar 
dan.

Or. nl

Emenda 917
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u, fl-ordni ta’ 
preferenza, għall-istandards nazzjonali li 
jittrasponu l-istandards Ewropej, l-
approvazzjonijiet tekniċi Ewropej, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni, l-
istandards internazzjonali, sistemi ta’ 
referenzi tekniċi oħrajn stabbiliti mill-

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

entitajiet ta’ standardizzazzjoni Ewropej 
jew — fejn ma jeżistu l-ebda minnhom —
l-istandards nazzjonali, l-approvazzjonijiet 
tekniċi nazzjonali jew l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi nazzjonali relatati mad-disinn, il-
kalkolu u t-twettiq ta’ xogħlijiet u l-użu tal-
provvisti; kull referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem ‘jew 
ekwivalenti’;

Or. en

Emenda 918
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann



AM\908712MT.doc 97/175 PE492.895v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispeċfikazzjonijiet tekniċi għandhom ikunu nondiskriminatorji u teknoloġikament newtrali.  
Dawn il-prinċipji fundamentali għandhom japplikaw ugwalment għall-użu tal-istandards u l-
ispeċifikazzjonijiet fl-akkwist.  Speċifikazzjonijiet nondiskriminatorji u teknoloġikament 
newtrali jirrikjedu lill-operaturi ekonomiċi jikkompetu sabiex jipproduċu l-aħjar 
soluzzjonijiet, u dan imexxi l-innovazzjoni u t-tkabbir ekonomiku. In-newtralità teknoloġika 
tiżgura wkoll li l-awtoritajiet jistgħu jagħżlu minn sensiela l-aktar wiesgħa ta' prodotti u 
servizzi, filwaqt li jkun promoss l-aħjar valur għall-flus.

Emenda 920
Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-kriterji tal-kwalità li għandhom 
jiġu ttrattati bħala ekwivalenti għall-
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istandards u għal kwalunkwe sistema ta' 
referenza teknika oħra għandhom jitqiesu 
li jinkludu ftehimiet kollettivi tax-xogħol 
applikabbli fil-pajjiż, ir-reġjun u s-settur li 
fih għandu jitwettaq l-akkwist.

Or. fi

Emenda 921
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm dan ma jkunx ġustifikat mis-
suġġett tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi ma għandhomx jirreferu għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew proċess 
partikolari, jew għal marki kummerċjali, 
privattivi, tipi jew oriġini jew produzzjoni 
speċifika bl-effett li jiġu favoriti jew 
eliminati ċerti impriżi jew ċerti prodotti.
Din ir-referenza għandha tkun permessa 
fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma tkunx 
possibbli deskrizzjoni preċiża u leġibbli 
biżżejjed tas-suġġett tal-kuntratt skont il-
paragrafu 3. Din ir-referenza għandha 
tkun akkumpanjata mill-kliem “jew 
ekwivalenti”.

4. Meta dan ikun ġustifikat mis-suġġett tal-
kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
jistgħu jirreferu għall-għamla jew is-sors 
speċifiċi, jew proċess partikolari li 
jikkaratterizza l-prodotti jew is-servizzi, 
jew għal marki kummerċjali, privattivi, tipi 
jew oriġini jew produzzjoni speċifika. Din 
ir-referenza għandha tkun akkumpanjata 
mill-kliem “jew ekwivalenti”.

Or. en

Emenda 922
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm dan ma jkunx ġustifikat mis-
suġġett tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet 

4. Sakemm dan ma jkunx ġustifikat mis-
suġġett tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet 
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tekniċi ma għandhomx jirreferu għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew proċess 
partikolari, jew għal marki kummerċjali, 
privattivi, tipi jew oriġini jew produzzjoni 
speċifika bl-effett li jiġu favoriti jew 
eliminati ċerti impriżi jew ċerti prodotti. 
Din ir-referenza għandha tkun permessa 
fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma tkunx 
possibbli deskrizzjoni preċiża u leġibbli 
biżżejjed tas-suġġett tal-kuntratt skont il-
paragrafu 3. Din ir-referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem “jew 
ekwivalenti”.

tekniċi ma għandhomx jirreferu għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew proċess 
partikolari, jew mudell jew metodu ta' 
żvilupp jew negozju, jew għal marki 
kummerċjali, privattivi, tipi jew oriġini jew 
produzzjoni speċifika jew sit tal-
produzzjoni, bl-effett li jiġu favoriti jew 
eliminati ċerti impriżi jew ċerti prodotti. 
Din ir-referenza għandha tkun permessa 
fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma tkunx 
possibbli deskrizzjoni preċiża u leġibbli 
biżżejjed tas-suġġett tal-kuntratt skont il-
paragrafu 3. Din ir-referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem “jew 
ekwivalenti”.

Or. en

Emenda 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm dan ma jkunx ġustifikat mis-
suġġett tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi ma għandhomx jirreferu għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew proċess 
partikolari, jew għal marki kummerċjali, 
privattivi, tipi jew oriġini jew produzzjoni 
speċifika bl-effett li jiġu favoriti jew 
eliminati ċerti impriżi jew ċerti prodotti. 
Din ir-referenza għandha tkun permessa 
fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma tkunx 
possibbli deskrizzjoni preċiża u leġibbli 
biżżejjed tas-suġġett tal-kuntratt skont il-
paragrafu 3. Din ir-referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem “jew 
ekwivalenti”.

4. Sakemm dan ma jkunx ġustifikat mis-
suġġett tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi ma għandhomx jirreferu għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew proċess 
partikolari, jew mudell jew metodu ta' 
żvilupp jew negozju, jew għal marki 
kummerċjali, privattivi, tipi jew oriġini jew 
produzzjoni speċifika jew sit tal-
produzzjoni, billi referenza ta' din ix-
xorta jkollha l-effett li jiġu favoriti jew 
eliminati ċerti impriżi jew ċerti prodotti. 
Din ir-referenza għandha tkun permessa 
fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma tkunx 
possibbli deskrizzjoni preċiża u leġibbli 
biżżejjed tas-suġġett tal-kuntratt skont il-
paragrafu 3. Din ir-referenza għandha tkun 
sistematikament akkumpanjata mill-kliem 
“jew ekwivalenti”.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu promossi l-innovazzjoni u t-tkabbir ekonomiku, huwa essenzjali li l-offerenti 
kollha jikkompetu fuq bażi ugwali.  Id-diskriminazzjoni, inkluża dik fir-rigward tat-
teknoloġija jew is-sit tal-produzzjoni għandha tkun permessa biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali 
ħafna. Kwalunkwe preferenzi, jekk hux għal ċerti teknoloġiji, mudelli ta' negozju, bejjiegħa 
jew oriġini tal-prodott, joħonqu l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni bl-effett li l-korpi pubbliċi 
ma jkunux jistgħu jagħżlu s-soluzzjonijiet li jaqblu l-aktar għall-ħtiġijiet ta' akkwist 
inkwistjoni. 

Emenda 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm dan ma jkunx ġustifikat mis-
suġġett tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi ma għandhomx jirreferu għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew proċess 
partikolari, jew għal marki kummerċjali, 
privattivi, tipi jew oriġini jew produzzjoni 
speċifika bl-effett li jiġu favoriti jew 
eliminati ċerti impriżi jew ċerti prodotti. 
Din ir-referenza għandha tkun permessa 
fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma tkunx 
possibbli deskrizzjoni preċiża u leġibbli 
biżżejjed tas-suġġett tal-kuntratt skont il-
paragrafu 3. Din ir-referenza għandha 
tkun akkumpanjata mill-kliem “jew 
ekwivalenti”.

4. Fuq bażi eċċezzjonali, u biss meta 
ġustifikat mis-suġġett tal-kuntratt, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi jistgħu jirreferu 
għall-għamla jew is-sors speċifiċi, jew 
proċess partikolari, tipi jew oriġini jew 
produzzjoni speċifika. Din ir-referenza 
għandha tkun akkumpanjata mill-kliem 
“jew ekwivalenti”.

Or. en

Emenda 925
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm dan ma jkunx ġustifikat mis-
suġġett tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi ma għandhomx jirreferu għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew proċess 
partikolari, jew għal marki kummerċjali, 
privattivi, tipi jew oriġini jew produzzjoni 
speċifika bl-effett li jiġu favoriti jew 
eliminati ċerti impriżi jew ċerti prodotti. 
Din ir-referenza għandha tkun permessa 
fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma tkunx 
possibbli deskrizzjoni preċiża u leġibbli 
biżżejjed tas-suġġett tal-kuntratt skont il-
paragrafu 3. Din ir-referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem “jew 
ekwivalenti”.

4. Sakemm dan ma jkunx ġustifikat mis-
suġġett tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi ma għandhomx jirreferu għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew proċess 
partikolari, jew għal marki kummerċjali, 
privattivi, tipi jew oriġini jew produzzjoni 
speċifika bl-effett li jiġu favoriti jew 
eliminati ċerti impriżi jew ċerti prodotti.

Din ir-referenza għandha tkun permessa 
fuq bażi eċċezzjonali:
(a) fejn ma tkunx possibbli deskrizzjoni 
preċiża u leġibbli biżżejjed tas-suġġett tal-
kuntratt skont il-paragrafu 3. Din ir-
referenza għandha tkun akkumpanjata mill-
kliem “jew ekwivalenti”;

(b) fejn dan huwa ġustifikat mill-kuntratt 
u r-referenza hija relatata mal-lok tal-
produzzjoni jew tal-proċess fit-territorju 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fejn ġustifikat mill-kuntratt, għandu jibqa' possibbli li jiġu pprovduti dettalji tal-lok tal-
produzzjoni jew tal-proċess fit-territorju tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 926
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn awtorità kontraenti tuża l-għażla li 
tirreferi għall-ispeċifikazzjonijiet 
imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3, ma 
għandhiex tiċħad offerta minħabba r-raġuni 
li x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi li 
għalihom ġiet sottomessa l-offerta ma 
jikkonformawx mal-ispeċifikazzjonijiet li 
hi rreferiet għalihom, ladarba l-offerent juri 
fl-offerta tiegħu bi kwalunkwe mezz 
xieraq, inkluż il-mezz ta’ prova msemmi fl-
Artikolu 42, li s-soluzzjonijiet li jipproponi 
jissodisfaw ir-rekwiżiti definiti mill-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi b’mod 
ekwivalenti.

5. Fejn awtorità kontraenti tuża l-għażla li 
tirreferi għall-ispeċifikazzjonijiet 
imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3, ma 
għandhiex tiċħad offerta minħabba r-raġuni 
li x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi li 
għalihom ġiet sottomessa l-offerta ma 
jikkonformawx mal-ispeċifikazzjonijiet li 
hi rreferiet għalihom, ladarba l-offerent juri 
fl-offerta tiegħu b'mezz xieraq, inkluż il-
mezz ta’ prova msemmi fl-Artikolu 42, li 
s-soluzzjonijiet li jipproponi jissodisfaw ir-
rekwiżiti definiti mill-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi b’mod ekwivalenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi limitat il-piż fuq l-Awtoritajiet Kontraenti u sabiex ma jiġux diskriminati dawk l-
offerenti li jinvestu ħin u flus għal ċertifikati u rapporti tat-test, il-piż sabiex tiġi pprovduta l-
ekwivalenza għandu jitpoġġa fuq l-offerent li jitlob l-ekwivalenza. 

Emenda 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn awtorità kontraenti tuża l-għażla 
stabbilita fil-punt (a) tal-paragrafu 3 li 
tifformula speċifikazzjonijiet tekniċi 
f’termini ta’ rekwiżiti ta’ rendiment jew ta’ 
funzjoni, ma għandhiex tiċħad offerta għal 
xogħlijiet, provvisti jew servizzi li 
jikkonformaw ma’ standard nazzjonali li 
jittrasponi standard Ewropew,
approvazzjoni teknika Ewropea, 
speċifikazzjoni teknika komuni, standard 
internazzjonali jew sistema ta’ referenza 
teknika stabbilita minn entità ta’ 

Fejn awtorità kontraenti tuża l-għażla 
stabbilita fil-punt (a) tal-paragrafu 3 li 
tifformula speċifikazzjonijiet tekniċi 
abbażi ta’ rekwiżiti ta’ rendiment jew ta’ 
funzjoni, ma għandhiex tiċħad offerta għal 
xogħlijiet, provvisti jew servizzi li 
jikkonformaw ma’ standard nazzjonali li 
jittrasponi standard Ewropew, 
approvazzjoni teknika Ewropea, 
speċifikazzjoni teknika komuni, standard 
internazzjonali jew sistema ta’ referenza 
teknika stabbilita minn entità ta’ 
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standardizzazzjoni Ewropew, fejn dawk l-
ispeċifikazzjonijiet jindirizzaw ir-rekwiżiti 
ta’ rendiment jew ta’ funzjoni li hi tkun 
stabbilixxiet.

standardizzazzjoni Ewropew, fejn dawk l-
ispeċifikazzjonijiet jindirizzaw ir-rekwiżiti 
ta’ rendiment jew ta’ funzjoni li hi tkun 
stabbilixxiet.

Or. en

Emenda 928
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-offerta tiegħu, l-offerent għandu juri bi 
kwalunkwe mezz xieraq, inkluż dawk 
imsemmija fl-Artikolu 42, li x-xogħol, il-
provvista jew is-servizz konformi mal-
istandard jilħqu r-rekwiżiti rendiment jew 
ta’ funzjoni tal-awtorità kontraenti.

Fl-offerta tiegħu, l-offerent għandu juri 
b'mezz xieraq, inkluż dawk imsemmija fl-
Artikolu 42, li x-xogħol, il-provvista jew 
is-servizz konformi mal-istandard jilħqu r-
rekwiżiti rendiment jew ta’ funzjoni tal-
awtorità kontraenti.

Or. en

Emenda 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 6 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jridu jkunu 
jistgħu jikkontrollaw u jsegwu li r-
rekwiżiti huma ssodisfati kemm matul il-
proċess tal-offerti u kemm waqt it-twettiq 
tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 930
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-awtoritajiet kontraenti jistabbilixxu 
fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, fil-kriterji 
tal-għoti jew fil-klawżoli tat-twettiq tal-
kuntratt, rekwiżiti jew kriterji ambjentali, 
soċjali jew oħrajn, dawn jistgħu jkunu 
jeħtieġu tikketta speċifika bħala prova li 
dawn ix-xogħlijiet, servizzi jew provvisti 
jikkorrispondu għal tali rekwiżiti jew 
kriterji, dejjem jekk jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Or. en

Emenda 931
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde
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Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 933
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 934
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 935
Frank Engel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 936
Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ir-rekwiżiti għat-tikketta, iċ-ċertifikat 
jew l-iskema ta' garanzija oħra
jikkonċernaw biss karatteristiċi li huma 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt u huma 
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provvisti jew servizzi li huma s-suġġett tal-
kuntratt;

xierqa sabiex jiddefinixxu l-karatteristiċi 
tax-xogħlijiet, provvisti jew servizzi li 
huma s-suġġett tal-kuntratt;

Or. en

Emenda 937
Anna Hedh

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta r-rekwiżiti jkunu limitati għall-karatteristiċi li huma marbuta mas-suġġett tal-kuntratt, 
ma jkunx hemm lok għal tikketti li jikkonċernaw pereżempju l-ambjent tax-xogħol.

Emenda 938
Ivo Belet

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ir-rekwiżiti għat-tikketta, iċ-ċertifikat 
jew l-iskema ta' garanzija oħra
jikkonċernaw biss karatteristiċi li huma 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt u huma 
xierqa sabiex jiddefinixxu l-karatteristiċi 
tax-xogħlijiet, provvisti jew servizzi li 
huma s-suġġett tal-kuntratt;
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Or. en

Emenda 939
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rekwiżiti għat-tikketta huma mfassla 
fuq il-bażi ta’ informazzjoni xjentifika jew 
ibbażati fuq kriterji oġġettivi verifikabbli u 
mhux diskriminatorji oħrajn;

(b) ir-rekwiżiti għat-tikketta li għandhom 
jiġu ssodisfati sabiex tinkiseb tikketta 
huma bbażati fuq kriterji oġġettivi 
verifikabbli u mhux diskriminatorji;

Or. en

Emenda 940
Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rekwiżiti għat-tikketta huma mfassla 
fuq il-bażi ta’ informazzjoni xjentifika jew 
ibbażati fuq kriterji oġġettivi verifikabbli u 
mhux diskriminatorji oħrajn;

(b) ir-rekwiżiti għat-tikketta, iċ-ċertifikat 
jew l-iskema ta' garanzija oħra huma 
mfassla fuq il-bażi ta’ informazzjoni 
xjentifika jew ibbażati fuq kriterji oġġettivi 
verifikabbli u mhux diskriminatorji oħrajn;

Or. en

Emenda 941
Ivo Belet

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rekwiżiti għat-tikketta huma mfassla (b) ir-rekwiżiti għat-tikketta, iċ-ċertifikat 
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fuq il-bażi ta’ informazzjoni xjentifika jew 
ibbażati fuq kriterji oġġettivi verifikabbli u 
mhux diskriminatorji oħrajn;

jew l-iskema ta' garanzija oħra huma 
mfassla fuq il-bażi ta’ informazzjoni 
xjentifika jew ibbażati fuq kriterji oġġettivi 
verifikabbli u mhux diskriminatorji oħrajn;

Or. en

Emenda 942
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-regoli li jmexxu l-għażla huma 
raġonevolment proporzjonati man-natura 
tal-kuntratt;

Or. nl

Emenda 943
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) it-tikketti huma stabbiliti fi proċedura 
miftuħa u trasparenti li fiha l-partijiet
rilevanti kollha, inklużi l-korpi pubbliċi, il-
konsumaturi, il-manifatturi, it-trejdjunjins, 
id-distributuri u l-organizzazzjonijiet 
ambjentali u soċjali għandhom rwol 
sostanzjali. Il-korpi governattivi jistgħu 
jipparteċipaw iżda mhumiex obbligatorji.

Or. en

Emenda 944
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 945
Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tikketti huma stabbiliti fi proċedura 
miftuħa u trasparenti li fiha jistgħu 
jipparteċipaw il-partijiet interessati kollha, 

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

inklużi l-korpi pubbliċi, il-konsumaturi, it-
trejdjunjins, il-manifatturi, id-distributuri u 
l-organizzazzjonijiet ambjentali,

Or. en

Emenda 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 948
Ivo Belet

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 949
Ádám Kósa

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 950
Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tikketti huma aċċessibbli għall-
partijiet interessati kollha.

(d) it-tikketti, iċ-ċertifikat jew l-iskema ta' 
garanzija oħra, huma aċċessibbli għall-
partijiet interessati kollha.

Or. en

Emenda 951
Ivo Belet

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tikketti huma aċċessibbli għall-
partijiet interessati kollha.

(d) it-tikketti, iċ-ċertifikati jew l-iskemi ta' 
garanzija oħrajn, huma aċċessibbli għall-
partijiet interessati kollha.
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Or. en

Emenda 952
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) ir-rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati 
sabiex tinkiseb it-tikketta huma stipulati 
minn parti terza li hija indipendenti mill-
attur ekonomiku li jkun qed japplika għat-
tikketta.

Or. en

Emenda 953
Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) il-verifika u l-attribuzzjoni tal-
konformità mat-tikketta, iċ-ċertifikat jew 
l-iskema ta' garanzija oħra huma stipulati 
minn parti terza li hija indipendenti mill-
attur ekonomiku li jkun qed japplika għat-
tikketta, iċ-ċertifikat jew l-iskema ta' 
garanzija oħra inkwistjoni.

Or. en

Emenda 954
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) il-kriterji tat-tikketti, iċ-ċertifikat jew l-
iskema ta' garanzija oħra huma stipulati 
minn parti terza li hija indipendenti mill-
attur ekonomiku li jkun qed japplika għat-
tikketta, iċ-ċertifikat jew l-iskema ta' 
garanzija oħra inkwistjoni.

Or. en

Emenda 955
Sari Essayah

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 956
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) it-tikketta, iċ-ċertifikat jew l-iskema 
ta' garanzija oħra għandhom jipprovdu u 
jiżguraw l-ogħla livell tal-obbligu ta' 
rendikont u tal-kwalità b'rabta mas-
suġġett tal-kuntratt sabiex ikun evitat 
kwalunkwe użu ħażin tas-sistema ta' 
tikkettar.
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Or. en

Emenda 957
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Għall-prodotti li ma għandhomx tikketta,
l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jaċċettaw 
ukoll fajl tekniku tal-manifattur jew mezzi 
xierqa oħra ta’ prova. Għall-prodotti li ma 
għandhomx tikketta, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jaċċettaw ukoll fajl 
tekniku tal-manifattur jew mezzi xierqa 
oħra ta’ prova, iżda biss mingħand 
operaturi ekonomiċi li ma għandhomx 
aċċess għal tali ċertifikat, jew li ma 
għandhomx possibilità li jiksbuh fi ħdan 
limitu ta' żmien rilevanti.

Or. en

Emenda 958
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 959
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-awtoritajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha li jinkludu r-rekwiżiti 
bħat-tikketta speċifika indikata mill-
awtoritajiet kontraenti. L-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jaċċettaw mezzi 
xierqa oħrajn bħala prova ta' dawn ir-
rekwiżiti, li jistgħu jinkludu fajl tekniku 
tal-manifattur f'każ fejn l-operatur 
ekonomiku kkonċernat ma għandu l-ebda 
aċċess għat-tikketta, jew l-ebda possibilità 
li jiksibha fi ħdan limiti ta' żmien 
relevanti, dejjem jekk in-nuqqas ta' aċċess 
mhuwiex attribwit għall-operatur 
ekonomiku kkonċernat. Madankollu 
sabiex ma jkunx hemm diskriminazzjoni 
fil-konfront ta' dawk l-offerenti li jinvestu 
ħin u flus għal ċertifikati jew rapporti tat-
test, il-piż għall-approvazzjoni tal-
ekwivalenza għandu jitpoġġa fuq l-
offerent li jitlob l-ekwivalenza.

Or. en

Emenda 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha li jinkludu r-rekwiżiti 
bħat-tikketta speċifika indikata mill-

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

awtoritajiet kontraenti. Għall-prodotti li ma 
għandhomx tikketta, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll fajl 
tekniku tal-manifattur jew mezzi xierqa 
oħra ta’ prova. Għandha tkun ir-
responsabilità tal-offerent li jagħti prova 
tal-ekwivalenza mat-tikketta mitluba.

Or. fr

Emenda 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-awtoritajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha li jinkludu r-rekwiżiti 
bħat-tikketta speċifika indikata mill-
awtoritajiet kontraenti. Għall-prodotti li ma 
għandhomx tikketta, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll fajl 
tekniku tal-manifattur jew mezzi xierqa 
oħra ta’ prova. Għandha tingħata 
preċedenza lit-tikketti, fajls tekniċi jew 
mezzi oħra ta' evidenza li ġew żviluppati, 
iċċertifikati jew verifikati bil-
parteċipazzjoni tal-korpi governattivi, jew 
ta' organizzazzjonijiet ambjentali jew 
soċjali. 

Or. es

Emenda 962
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-awtoritajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha li jinkludu r-rekwiżiti 
bħat-tikketta speċifika indikata mill-
awtoritajiet kontraenti.

Or. en

Emenda 964
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-talba għal tikketta speċifika, l-awtorità 
kontraenti ma għandhiex tfittex li 
tiddiskrimina kontra offerenti fi 
proċedura ta' akkwist. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' tikketti fil-proċess ta' stabbiliment u applikazzjoni ta' kriterji tal-għoti ma għandux 
jirriżulta fi prattiki diskriminatorji mmirati li jiffavorixxu ċerti offerenti fuq oħrajn.

Emenda 965
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 966
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn tikketta tissodisfa l-kundizzjonijiet 
speċifikati fil-punti (b), (c), (d) u (e) tal-
paragrafu 1 iżda anki tistabbilixxi rekwiżiti 
mhux marbutin mas-suġġett tal-kuntratt, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jiddefinixxu 
l-ispeċifikazzjoni teknika b’referenza għal 
dawk tal-ispeċifikazzjonijiet dettaljati ta’ 
dik it-tikketta, jew inkella, fejn dan ikun 
neċessarju, partijiet minnha li huma 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt u li jkunu 
xierqa sabiex jiddefinixxu l-karatteristiċi 
ta’ dan is-suġġett.

2. Fejn tikketta, ċertifikat jew skema ta' 
garanzija oħra jissodisfaw il-
kundizzjonijiet speċifikati fil-punti (b), (c), 
(d) u (e) tal-paragrafu 1 iżda anki 
jistabbilixxu rekwiżiti mhux marbutin 
mas-suġġett tal-kuntratt, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jiddefinixxu l-
ispeċifikazzjoni teknika b’referenza għal 
dawk tal-ispeċifikazzjonijiet dettaljati ta’ 
dik it-tikketta, dak iċ-ċertifikat jew dik l-
iskema ta' garanzija oħra, jew inkella, 
fejn dan ikun neċessarju, partijiet 
minnhom li huma marbutin mas-suġġett 
tal-kuntratt u li jkunu xierqa sabiex 
jiddefinixxu l-karatteristiċi ta’ dan is-
suġġett.

Or. en

Emenda 967
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn tikketta tissodisfa l-kundizzjonijiet
speċifikati fil-punti (b), (c), (d) u (e) tal-
paragrafu 1 iżda anki tistabbilixxi rekwiżiti 
mhux marbutin mas-suġġett tal-kuntratt, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jiddefinixxu 
l-ispeċifikazzjoni teknika b’referenza għal 
dawk tal-ispeċifikazzjonijiet dettaljati ta’ 
dik it-tikketta, jew inkella, fejn dan ikun 
neċessarju, partijiet minnha li huma 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt u li jkunu 
xierqa sabiex jiddefinixxu l-karatteristiċi 
ta’ dan is-suġġett.

2. Fejn tikketta, ċertifikat jew skema ta' 
garanzija oħra jissodisfaw il-
kundizzjonijiet speċifikati fil-punti (b), (c), 
(d) u (e) tal-paragrafu 1 iżda anki 
jistabbilixxu rekwiżiti mhux marbutin 
mas-suġġett tal-kuntratt, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jiddefinixxu l-
ispeċifikazzjoni teknika b’referenza għal 
dawk tal-ispeċifikazzjonijiet dettaljati ta’ 
dik it-tikketta, dak iċ-ċertifikat jew dik l-
iskema ta' garanzija oħra jew inkella, fejn 
dan ikun neċessarju, partijiet minnhom li 
huma marbutin mas-suġġett tal-kuntratt u li 
jkunu xierqa sabiex jiddefinixxu l-
karatteristiċi ta’ dan is-suġġett.
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Or. en

Emenda 968
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jeħtieġu li 
l-atturi ekonomiċi jissottomettu rapport tat-
test minn korp rikonoxxut jew ċertifikat 
maħruġ minn korp bħala mezz ta’ prova ta’ 
konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jeħtieġu li 
l-atturi ekonomiċi jissottomettu rapport tat-
test minn korp rikonoxxut jew ċertifikat 
maħruġ minn korp bħala mezz ta’ prova ta’ 
konformità mar-rekwiżiti jew il-kriterji 
stipulati fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, fil-
kriterji tal-għoti jew fil-klawżoli tat-twettiq 
tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 969
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-awtoritajiet kontraenti jeħtieġu l-
produzzjoni ta’ ċertifikati mfassla minn 
korpi rikonoxxuti li jikkonfermaw il-
konformità ma’ speċifikazzjoni teknika 
partikolari, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jaċċettaw anki ċertifikati minn 
korpi rikonoxxuti oħrajn li huma 
ekwivalenti.

Fejn l-awtoritajiet kontraenti jeħtieġu l-
produzzjoni ta’ ċertifikati mfassla minn 
korp speċifiku għall-valutazzjoni tal-
konformità, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jaċċettaw anki ċertifikati minn 
korpi rikonoxxuti oħrajn li huma 
ekwivalenti.

Or. en

Emenda 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jaċċettaw mezzi xierqa oħra ta’ prova 
differenti minn dawk imsemmija fil-
paragrafu 1, bħal dossier tekniku tal-
manifattur fejn l-attur ekonomiku 
kkonċernat ma jkollux aċċess għaċ-
ċertifikati jew għar-rapporti tat-test 
imsemmija fil-paragrafu 1, jew l-ebda 
possibilità li jiksibhom fi ħdan il-limiti ta’ 
żmien relevanti.

imħassar

Or. en

Emenda 971
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jaċċettaw mezzi xierqa oħra ta’ prova 
differenti minn dawk imsemmija fil-
paragrafu 1, bħal dossier tekniku tal-
manifattur fejn l-attur ekonomiku 
kkonċernat ma jkollux aċċess għaċ-
ċertifikati jew għar-rapporti tat-test 
imsemmija fil-paragrafu 1, jew l-ebda 
possibilità li jiksibhom fi ħdan il-limiti ta’ 
żmien relevanti.

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jaċċettaw mezzi xierqa oħra ta’ prova 
differenti minn dawk imsemmija fil-
paragrafu 1, bħal dossier tekniku tal-
manifattur fejn l-attur ekonomiku 
kkonċernat ma jkollux aċċess għaċ-
ċertifikati jew għar-rapporti tat-test 
imsemmija fil-paragrafu 1, jew l-ebda 
possibilità li jiksibhom fi ħdan il-limiti ta’ 
żmien relevanti, dejjem jekk in-nuqqas ta' 
aċċess mhuwiex attribwibbli għall-
operatur ekonomiku kkonċernat.
Madankollu sabiex jiġi limitat il-piż fuq l-
Awtoritajiet Kontraenti u sabiex ma jiġux 
diskriminati dawk l-offerenti li jinvestu 
ħin u flus għal ċertifikati u rapporti tat-
test, il-piż sabiex tiġi pprovduta l-
ekwivalenza għandu jitpoġġa fuq l-
offerent li jitlob l-ekwivalenza.
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Or. en

Emenda 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jaċċettaw mezzi xierqa oħra ta’ prova 
differenti minn dawk imsemmija fil-
paragrafu 1, bħal dossier tekniku tal-
manifattur fejn l-attur ekonomiku 
kkonċernat ma jkollux aċċess għaċ-
ċertifikati jew għar-rapporti tat-test 
imsemmija fil-paragrafu 1, jew l-ebda 
possibilità li jiksibhom fi ħdan il-limiti ta’ 
żmien relevanti.

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jaċċettaw mezzi xierqa u ekwivalenti oħra 
ta’ prova differenti minn dawk imsemmija 
fil-paragrafu 1, bħal dossier tekniku tal-
manifattur fejn l-attur ekonomiku 
kkonċernat ma jkollux aċċess għaċ-
ċertifikati jew għar-rapporti tat-test 
imsemmija fil-paragrafu 1, jew l-ebda 
possibilità li jiksibhom fi ħdan il-limiti ta’ 
żmien relevanti.

Or. en

Emenda 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jaċċettaw mezzi xierqa oħra ta’ prova 
differenti minn dawk imsemmija fil-
paragrafu 1, bħal dossier tekniku tal-
manifattur fejn l-attur ekonomiku 
kkonċernat ma jkollux aċċess għaċ-
ċertifikati jew għar-rapporti tat-test 
imsemmija fil-paragrafu 1, jew l-ebda 
possibilità li jiksibhom fi ħdan il-limiti ta’ 
żmien relevanti.

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jaċċettaw mezzi xierqa oħra ta’ prova 
differenti minn dawk imsemmija fil-
paragrafu 1, bħal dossier tekniku tal-
manifattur fejn l-attur ekonomiku 
kkonċernat ma jkollux aċċess għaċ-
ċertifikati jew għar-rapporti tat-test 
imsemmija fil-paragrafu 1, jew l-ebda 
possibilità li jiksibhom fi ħdan il-limiti ta’ 
żmien relevanti. Il-mezz ta' prova jrid ikun 
appoġġat minn informazzjoni xjentifika 
verifikabbli u mhux diskriminatorja.
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Or. it

Emenda 974
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni ta’ Stati Membri oħra, 
fuq talba tagħhom, kull informazzjoni 
relatata mal-provi u dokumenti sottomessi 
skont l-Artikolu 40(6), l-Artikolu 41 u l-
paragrafu 1,2 u 3 ta’ dan l-Artikolu sabiex 
tintwera l-konformità mar-rekwiżiti 
tekniċi. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri ta’ stabbiliment għandhom 
jipprovdu din l-informazzjoni skont l-
Artikolu 88.

4. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni ta’ Stati Membri oħra, 
fuq talba tagħhom, kull informazzjoni 
relatata mal-provi u dokumenti sottomessi 
skont l-Artikolu 40(6), l-Artikolu 41 u l-
paragrafu 1,2 u 3 ta’ dan l-Artikolu. L-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
tal-istabbiliment tal-operatur ekonomiku 
għandhom jipprovdu din l-informazzjoni 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 88.

Or. en

Emenda 975
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom
jawtorizzaw lill-offerenti sabiex 
jissottomettu varjanti sakemm dawn ikunu 
marbuta mas-suġġett tal-kuntratt. Jekk 
ma jkunux jawtorizzaw varjanti, fl-avviż 
dwar kuntratt jew, fejn jintuża avviż 
informattiv minn qabel bħala mezz ta’ 
sejħa għall-kompetizzjoni, fl-istedina 
għall-konferma tal-interess, huma 
għandhom jindikaw jekk jawtorizzawx il-
varjanti jew le. Il-varjanti ma għandhomx 
jiġu miċħuda mingħajr indikazzjoni bħal 
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din.

Or. en

Emenda 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-offerenti jistgħu jissottomettu varjanti 
flimkien ma' proposta bażika.

Or. fr

Emenda 977
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – subparagrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Varjant għandu jkun metodu 
alternattiv ta' disinn, twettiq jew 
finanzjament tal-kuntratt.

Or. fr

Emenda 978
Cornelis de Jong
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Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtoritajiet kontraenti jippermettu lill-
offerenti sabiex jissottomettu varjanti. Jekk 
l-awtoritajiet kontraenti ma jixtiqux 
jippermettu t-tressiq ta' varjanti, huma 
għandhom jindikaw dan fl-avviż dwar 
kuntratt jew, fejn jintuża avviż informattiv 
minn qabel bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, fl-istedina għall-konferma 
tal-interess. Il-varjanti għandhom jiġu 
awtorizzati mingħajr indikazzjoni bħal din.

Or. en

Emenda 979
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jawtorizzaw lill-offerenti sabiex 
jissottomettu varjanti. Bħala regola 
ġenerali dawn għandhom jawtorizzaw 
varjanti sakemm ma jkunx dikjarat mod 
ieħor fl-avviż dwar kuntratt jew, fejn 
jintuża avviż informattiv minn qabel bħala 
mezz ta’ sejħa għall-kompetizzjoni, fl-
istedina għall-konferma tal-interess. Il-
varjanti mingħajr indikazzjoni kuntrarja 
għal dan għandhom jiġu awtorizzati.

Or. en

Emenda 981
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 982
Frank Engel, Andreas Schwab
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Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 983
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 984
Phil Prendergast
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Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-varjanti jistgħu jiġu awtorizzati fid-
dokumenti tal-akkwist li jiddefinixxu r-
rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-varjanti u kwalunkwe rekwiżiti għall-
preżentazzjoni tagħhom. Dawn ir-rekwiżiti 
minimi huma mandatorji sabiex ikun 
żgurat li l-varjanti mhumiex se jaffettwaw 
is-suġġett tal-kuntratt. L-awtorità 
kontraenti tista' tiċħad kwalunkwe varjant 
fuq il-bażi li dan jista' jaffettwa s-suġġett 
tal-kuntratt. Dawn għandhom jiżguraw 
ukoll li l-kriterji tal-għoti magħżula jistgħu 
jiġu applikati b’mod utli għall-varjanti li 
jissodisfaw dawk ir-rekwiżiti kif ukoll għal 
offerti li jikkonformaw li mhumiex 
varjanti.

Or. en

Emenda 985
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma biss dawk il-varjanti li jissodisfaw 
ir-rekwiżiti minimi stabbiliti mill-
awtoritajiet kontraenti li għandhom 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 987
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu mħeġġa prodotti u metodi ta' produzzjoni innovattivi, il-varjanti huma wieħed 
mill-aqwa strumenti. L-użu tagħhom għandu jitħeġġeġ u mhux jiġi ostakolat.

Emenda 988
Robert Rochefort
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Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 989
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Qsim ta’ kuntratti f’lottijiet

1. Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew 
ikbar mil-limiti minimi pprovduti fl-
Artikolu 4 iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, 
għandha tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew 
fl-istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina 
għall-konferma tal-interess, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jindikaw jekk l-
offerti humiex limitati biss għal lott 
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waħda jew aktar.

2. Anki fejn tkun ġiet indikata l-possibilità 
li ssir offerta għal-lottijiet kollha, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jillimitaw 
in-numru ta’ lottijiet li jistgħu jingħataw 
lil offerent, dejjem jekk in-numru 
massimu huwa ddikkjarat fl-avviż dwar 
kuntratt jew fl-istedina għall-konferma 
tal-interess. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddeterminaw u jindikaw l-għan u l-
kriterji mhux diskriminatorji jew ir-regoli 
għall-għoti tal-lottijiet differenti f’każ li l-
applikazzjoni tal-kriterji tal-għoti 
magħżula tirriżulta fl-għoti ta’ aktar 
lottijiet min-numru massimu lil offerent 
wieħed.

3. Fejn tista’ tingħata aktar minn lott 
waħda lill-istess offerent, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jistipulaw li huma jew 
se jagħtu kuntratt għal kull lott jew 
inkella kuntratt wieħed jew aktar, li 
ikopru ħafna mil-lottijiet jew kollha kemm 
huma.

Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jispeċifikaw jekk 
jirriżervawx id-dritt li jagħmlu għażla 
bħal din u, jekk dan ikun il-każ, liema 
lottijiet jistgħu jingħaqdu fi grupp 
f’kuntratt wieħed.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu l-ewwel 
jiddeterminawl-offereti li jissodisfaw l-
iktar il-kriterji tal-għoti skont l-
Artikolu 66 għal kull lott individwali. 
Huma jistgħu jagħtu kuntratt għal aktar 
minn lott wieħed lil offerent li mhuwiex 
ikklassifikat fl-ewwel post fir-rigward tal-
lottijiet individwali kollha koperti minn 
dak il-kuntratt, dejjem jekk il-kriterji tal-
għoti stabbiliti skont l-Artikolu 66 jiġu 
sodisfatti aħjar fir-rigward tal-lottijiet 
kollha koperti minn dan il-kuntratt. Fid-
dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jispeċifikaw il-
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metodi li beħsiebhom jużaw għal tqabbil 
bħal dan. Dawn il-metodi għandhom 
ikunu trasparenti, oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

4. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jeħtieġu li l-kuntratturi kollha 
jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom taħt 
id-direzzjoni tal-attur ekonomiku li 
ngħatat lilu l-lott li tinvolvi l-
koordinazzjoni tal-proġett sħiħ jew il-
partijiet relevanti minnu.

Or. da

Emenda 990
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew 
ikbar mil-limiti minimi pprovduti fl-
Artikolu 4 iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, 
għandha tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew 
fl-istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. L-Istati 
Membri għandhom jipprevedu 
dispożizzjonijiet dwar is-subdiviżjoni tal-
kuntratti f'lottijiet fil-livell nazzjonali 
tagħhom. Fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jindikaw jekk l-offerti humiex limitati biss 
għal lott waħda jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur tal-kuntratt huwa determinat min-natura proprja u l-iskala tal-prodotti, ix-xogħlijiet 
jew is-servizzi akkwistati. Ir-raġuni għalfejn kuntratt huwa vvalutat aktar minn EUR 500 000 
se jkun evidenti minnu nnifsu skont is-suġġett. Għaldaqstant huwa piż amministrattiv żejjed u 
impenn eżaġerat għall-awtoritajiet kontraenti li jkollhom jispjegaw u jagħtu raġunijiet għal 
kull kuntratt akbar għalfejn il-kuntratt għandu valur ta' aktar minn EUR 500 000 u ma ġiex 
diżaggregat.
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Emenda 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, l-awtorità kontraenti għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina spjegazzjoni speċifika tar-
raġunijiet tagħha għad-deċiżjoni tagħha 
biex taqsam jew ma taqsamx f'lottijiet.

Or. fr

Emenda 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew 
ikbar mil-limiti minimi pprovduti fl-
Artikolu 4 iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, 
għandha tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew 
fl-istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni.

Or. en
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Emenda 993
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew 
ikbar mil-limiti minimi pprovduti fl-
Artikolu 4 iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, 
għandha tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew 
fl-istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet.

Or. fr

Emenda 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet. Għal kuntratti ta' provvista u 
servizzi b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
minn EUR 500 000 u għal kuntratti ta' 
xogħlijiet b'valur ekwivalenti għal jew 
ikbar minn EUR 10 000 000 determinati 
skont l-Artikolu 5, meta l-awtorità 
kontraenti ma tqisx xieraq li jinqasmu 
f'lottijiet, għandha tiddikjara dan fl-avviż 
tal-kuntratt jew fl-istedina għall-konferma 
tal-interess.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' simplifikazzjoni, ma hemmx il-ħtieġa li jkun indikat li l-Artikolu jirreferi 
għal kuntratti b'valur ekwivalenti għal jew ikbar mil-limiti minimi indikati fl-Artikolu 4, billi 
dan huwa ovvju. Huwa biżżejjed li jiġu indikati limiti minimi konkreti, li għandhom ikunu 
differenti għall-kuntratti ta' provvista u ta' servizzi min-naħa l-waħda u għal kuntratti ta' 
xogħlijiet min-naħa l-oħra, billi dawk il-limiti minimi tradizzjonalment huma differenti skont 
id-direttivi dwar l-akkwist pubbliku.

Emenda 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet,
għandha tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew 
fl-istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess akbar għall-
akkwist pubbliku mill-impriżi żgħar u 
medji, il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn EUR 1 
000 000, determinati skont l-Artikolu 5, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jipprovdu ġustifikazzjoni għan-nuqqas ta' 
subdiviżjoni tal-kuntratt f'lottijiet fl-avviż 
tal-kuntratt jew fl-istedina għall-konferma 
tal-interess.

Or. en

Emenda 996
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew 
ikbar mil-limiti minimi pprovduti fl-
Artikolu 4 iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Bil-għan li tiġi mmassimizzata l-
kompetizzjoni u sakemm is-suġġett tal-
kuntratt ma jagħmilx impossibbli t-
tqassim abbażi tan-natura tas-servizzi 
involuti, l-awtorità kontraenti għandha 
tagħti l-kuntratt f'lottijiet separati. Jekk il-
kuntratt ma jistax jinqasam f'lottijiet,
għaliex is-suġġett tiegħu jagħmel 
impossibbli t-tqassim abbażi tan-natura 
tas-servizzi involuti, l-awtorità kontraenti
għandha tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew 
fl-istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Or. en

Emenda 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew 
ikbar mil-limiti minimi pprovduti fl-
Artikolu 4 iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, 
għandha tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew 
fl-istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Sabiex tiġi mħeġġa l-akbar kompetizzjoni 
possibbli, l-awtorità kontraenti tista' 
tagħti kuntratt f'lottijiet individwali. Fejn, 
abbażi ta' każ b'każ ikun hemm raġunijiet 
oġġettivi għal dan, l-awtorità kontraenti 
tista' tagħżel li ma taqsamx il-kuntratt 
f'lottijiet.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Fl-interessi tas-simplifikazzjoni, għandu jitneħħa dan il-piż amministrattiv mhux meħtieġ 
minn fuq l-awtoritajiet kontraenti. 

Emenda 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Għat-tisħiħ tal-kompetizzjoni u sabiex l-
SMEs ikunu megħjuna jipparteċipaw fl-
akkwist pubbliku, il-kuntratti pubbliċi 
għandhom jinqasmu f’lottijiet omoġeni 
jew eteroġeni, fejn xieraq skont in-natura 
tal-kuntratt.  Għal kuntratti b’valur 
ekwivalenti għal jew ikbar mil-limiti 
minimi pprovduti fl-Artikolu 4 iżda li ma 
humiex inqas minn EUR 500 000, 
determinati skont l-Artikolu 5, meta l-
awtorità kontraenti ma tqisx xieraq li 
jinqasmu f'lottijiet, għandha tipprovdi fl-
avviż tal-kuntratt jew fl-istedina għall-
konferma tal-interess spjegazzjoni 
speċifika tar-raġunijiet tagħha.

Or. en

Emenda 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn 

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn 
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EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, l-awtorità kontraenti għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet għad-
deċiżjoni tagħha li taqsam jew ma taqsamx 
f'lottijiet.

Or. it

Emenda 1000
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet
tagħha.

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, l-awtorità kontraenti għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tad-deċiżjoni tagħha 
favur jew kontra t-tqassim f'lottijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqassim ta' kuntratti f'lottijiet jiffaċilita l-parteċipazzjoni tal-SMEs fl-akkwist pubbliku u l-
awtoritajiet kontraenti tal-anqas għandhom ikunu obbligati jikkunsidraw din l-għażla.
Madankollu d-direttiva għandha tkun aktar newtrali u ma tiffavorixxi la d-diviżjoni ta' 
kuntratti f'lottijiet u lanqas kuntratt uniku, billi d-deċiżjoni għandha tittieħed abbażi ta' każ 
b'każ filwaqt li jitqiesu fatturi tekniċi u ekonomiċi.

Emenda 1001
Riikka Manner
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Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew 
ikbar mil-limiti minimi pprovduti fl-
Artikolu 4 iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Sabiex tissaħħaħ il-kompetizzjoni u l-
SMEs ikunu megħjuna jipparteċipaw fl-
akkwist pubbliku, il-kuntratti pubbliċi 
jistgħu jinqasmu f’lottijiet omoġeni jew 
eteroġeni, ħlief fl-akkwisti meta l-awtorità 
kontraenti ma tqisx xieraq li jinqasmu 
f'lottijiet.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ovvjament huwa importanti li l-awtorità kontraenti tiġi mħeġġa taqsam il-kuntratt f'lottijiet 
sabiex tagħmilha aktar faċli għall-SMEs jipparteċipaw f'kompetizzjonijiet ta' offerti pubbliċi.
Madankollu ma għandux ikun hemm obbligu għat-tqassim f'lottijiet, billi mbagħad l-awtorità 
kontraenti tista' taqsam f'lottijiet ftehim li ma kellhiex taqsam. Dan ikun spiss il-każ 
pereżempju f'kuntratti tal-kostruzzjoni u tal-IT.

Emenda 1002
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn EUR 500 
000, determinati skont l-Artikolu 5, l-
awtorità kontraenti għandha tipprovdi fl-
avviż tal-kuntratt jew fl-istedina għall-
konferma tal-interess spjegazzjoni 
speċifika tar-raġunijiet tagħha għad-
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spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

deċiżjoni tagħha li taqsam jew ma 
taqsamx il-kuntratt f'lottijiet, fir-rigward 
tal-indissolubbiltà f'termini tekniċi, legali 
jew finanzjarji. Għal kuntratti speċifiċi, l-
Istati Membri jistgħu jiddefinixxu jew 
jimponu lottijiet obbligatorji.

Or. en

Emenda 1003
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina 
għall-konferma tal-interess, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jindikaw jekk l-
offerti humiex limitati biss għal lott waħda 
jew aktar.

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina 
għall-konferma tal-interess, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jindikaw jekk il-
kuntratt huwiex limitat biss għal lott 
waħda jew aktar. Huma għandhom ikunu 
liberi jagħżlu n-numru ta’ lottijiet, filwaqt 
li jikkunsidraw, b’mod partikolari, il-
karatteristiċi tekniċi tas-servizzi li jridu 
jiġu pprovduti, l-istruttura tas-settur 
ekonomiku inkwistjoni u, fejn xieraq, ir-
regoli applikabbli għal ċerti 
professjonijiet.

Or. fr

Emenda 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina għall-
konferma tal-interess, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jindikaw jekk l-

Fejn l-awtorità kontraenti tillimita l-
possibilità ta' offerta għal lott waħda jew 
aktar, hija għandha tindika dan fl-avviż 
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offerti humiex limitati biss għal lott 
waħda jew aktar.

dwar kuntratt, fl-istedina għall-konferma 
tal-interess jew fid-dokumenti tal-akkwist.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li huwa biżżejjed li l-awtoritajiet kontraenti jkunu obbligati jinfurmaw fl-avviż dwar 
kuntratt jew fl-istedina għall-konferma tal-interess, dwar id-deċiżjoni tagħhom li ma jaqsmux 
il-kuntratt f'lottijiet. L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx ikunu mitluba jipprovdu 
spjegazzjonijiet speċifiċi għar-raġunijiet tagħhom. Mhuwiex ċar xi jkun il-valur miżjud ta' tali 
rekwiżit. Il-formulazzjoni tat-tieni subparagrafu ġiet aġġustata għal raġunijiet ta' kjarifika.

Emenda 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Anki fejn tkun ġiet indikata l-possibilità 
li ssir offerta għal-lottijiet kollha, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jillimitaw 
in-numru ta’ lottijiet li jistgħu jingħataw 
lil offerent, dejjem jekk in-numru 
massimu huwa ddikkjarat fl-avviż dwar 
kuntratt jew fl-istedina għall-konferma 
tal-interess. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddeterminaw u jindikaw l-għan u l-
kriterji mhux diskriminatorji jew ir-regoli 
għall-għoti tal-lottijiet differenti f’każ li l-
applikazzjoni tal-kriterji tal-għoti 
magħżula tirriżulta fl-għoti ta’ aktar 
lottijiet min-numru massimu lil offerent 
wieħed.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tar-regoli tal-akkwist.



AM\908712MT.doc 143/175 PE492.895v01-00

MT

Emenda 1006
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Anki fejn tkun ġiet indikata l-possibilità 
li ssir offerta għal-lottijiet kollha, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jillimitaw in-
numru ta’ lottijiet li jistgħu jingħataw lil 
offerent, dejjem jekk in-numru massimu 
huwa ddikkjarat fl-avviż dwar kuntratt jew 
fl-istedina għall-konferma tal-interess. Fid-
dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jiddeterminaw u 
jindikaw l-għan u l-kriterji mhux 
diskriminatorji jew ir-regoli għall-għoti tal-
lottijiet differenti f’każ li l-applikazzjoni 
tal-kriterji tal-għoti magħżula tirriżulta fl-
għoti ta’ aktar lottijiet min-numru 
massimu lil offerent wieħed.

2. Il-kandidati ma jistgħux jippreżentaw 
offerti differenti għal numru differenti ta' 
lottijiet. L-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jillimitaw in-numru ta’ lottijiet 
li jistgħu jingħataw lil offerent, dejjem jekk 
in-numru massimu huwa ddikkjarat fl-
avviż dwar kuntratt jew fl-istedina għall-
konferma tal-interess. Fid-dokumenti tal-
akkwist, l-entitajiet kontraenti għandhom 
jiddeterminaw u jindikaw l-għan u l-kriterji 
mhux diskriminatorji jew ir-regoli għall-
għoti tal-lottijiet differenti.

Or. fr

Emenda 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn tista’ tingħata aktar minn lott 
waħda lill-istess offerent, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jistipulaw li huma jew 
se jagħtu kuntratt għal kull lott jew 
inkella kuntratt wieħed jew aktar, li 
ikopru ħafna mil-lottijiet jew kollha kemm 
huma.

imħassar

Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jispeċifikaw jekk 
jirriżervawx id-dritt li jagħmlu għażla 
bħal din u, jekk dan ikun il-każ, liema 
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lottijiet jistgħu jingħaqdu fi grupp 
f’kuntratt wieħed.
L-awtoritajiet kontraenti jistgħu l-ewwel 
jiddeterminawl-offereti li jissodisfaw l-
iktar il-kriterji tal-għoti skont l-
Artikolu 66 għal kull lott individwali. 
Huma jistgħu jagħtu kuntratt għal aktar 
minn lott wieħed lil offerent li mhuwiex 
ikklassifikat fl-ewwel post fir-rigward tal-
lottijiet individwali kollha koperti minn 
dak il-kuntratt, dejjem jekk il-kriterji tal-
għoti stabbiliti skont l-Artikolu 66 jiġu 
sodisfatti aħjar fir-rigward tal-lottijiet 
kollha koperti minn dan il-kuntratt.  Fid-
dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jispeċifikaw il-
metodi li beħsiebhom jużaw għal tqabbil 
bħal dan. Dawn il-metodi għandhom 
ikunu trasparenti, oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tar-regoli tal-akkwist.

Emenda 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn tista’ tingħata aktar minn lott 
waħda lill-istess offerent, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jistipulaw li huma jew 
se jagħtu kuntratt għal kull lott jew 
inkella kuntratt wieħed jew aktar, li 
ikopru ħafna mil-lottijiet jew kollha kemm 
huma.

imħassar

Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jispeċifikaw jekk 
jirriżervawx id-dritt li jagħmlu għażla 
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bħal din u, jekk dan ikun il-każ, liema 
lottijiet jistgħu jingħaqdu fi grupp 
f’kuntratt wieħed.
L-awtoritajiet kontraenti jistgħu l-ewwel 
jiddeterminawl-offereti li jissodisfaw l-
iktar il-kriterji tal-għoti skont l-
Artikolu 66 għal kull lott individwali. 
Huma jistgħu jagħtu kuntratt għal aktar 
minn lott wieħed lil offerent li mhuwiex 
ikklassifikat fl-ewwel post fir-rigward tal-
lottijiet individwali kollha koperti minn 
dak il-kuntratt, dejjem jekk il-kriterji tal-
għoti stabbiliti skont l-Artikolu 66 jiġu 
sodisfatti aħjar fir-rigward tal-lottijiet 
kollha koperti minn dan il-kuntratt.  Fid-
dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jispeċifikaw il-
metodi li beħsiebhom jużaw għal tqabbil 
bħal dan. Dawn il-metodi għandhom 
ikunu trasparenti, oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Emenda 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tista’ tingħata aktar minn lott waħda 
lill-istess offerent, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jistipulaw li huma jew se jagħtu 
kuntratt għal kull lott jew inkella kuntratt 
wieħed jew aktar, li ikopru ħafna mil-
lottijiet jew kollha kemm huma.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Paragrafu 3 jista' jwassal kuntrarjament għal dak li hu l-għan tal-proposta, jiġifieri li 
jingħata aċċess aħjar għall-SMEs għall-kuntratti pubbliċi, billi dan jista' jwassal għal 
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aggregazzjoni tal-akkwist, u għaldaqstant jeskludi l-SMEs.

Emenda 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jispeċifikaw jekk 
jirriżervawx id-dritt li jagħmlu għażla 
bħal din u, jekk dan ikun il-każ, liema 
lottijiet jistgħu jingħaqdu fi grupp 
f’kuntratt wieħed.

imħassar

Or. en

Emenda 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jispeċifikaw jekk 
jirriżervawx id-dritt li jagħmlu għażla bħal 
din u, jekk dan ikun il-każ, liema lottijiet 
jistgħu jingħaqdu fi grupp f’kuntratt 
wieħed.

Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jispeċifikaw jekk 
jirriżervawx id-dritt li jagħmlu għażla bħal 
din u, jekk dan ikun il-każ, liema lottijiet 
jistgħu jingħaqdu fi grupp f’kuntratt 
wieħed. Jekk jingħata kuntratt wieħed 
dan ma jistax jirrestrinġi l-kompetizzjoni 
jew iwassal għal monopolizzazzjoni tas-
suq. 

Or. en

Emenda 1012
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu l-ewwel 
jiddeterminawl-offereti li jissodisfaw l-
iktar il-kriterji tal-għoti skont l-
Artikolu 66 għal kull lott individwali. 
Huma jistgħu jagħtu kuntratt għal aktar 
minn lott wieħed lil offerent li mhuwiex 
ikklassifikat fl-ewwel post fir-rigward tal-
lottijiet individwali kollha koperti minn 
dak il-kuntratt, dejjem jekk il-kriterji tal-
għoti stabbiliti skont l-Artikolu 66 jiġu 
sodisfatti aħjar fir-rigward tal-lottijiet 
kollha koperti minn dan il-kuntratt.  Fid-
dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jispeċifikaw il-
metodi li beħsiebhom jużaw għal tqabbil 
bħal dan. Dawn il-metodi għandhom 
ikunu trasparenti, oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur tal-kuntratt huwa determinat min-natura proprja u l-iskala tal-prodotti, ix-xogħlijiet 
jew is-servizzi akkwistati. Ir-raġuni għalfejn kuntratt huwa vvalutat aktar minn EUR 500 000 
se jkun evidenti minnu nnifsu skont is-suġġett. Għaldaqstant huwa piż amministrattiv żejjed u 
impenn eżaġerat għall-awtoritajiet kontraenti li jkollhom jispjegaw u jagħtu raġunijiet għal 
kull kuntratt akbar għalfejn il-kuntratt għandu valur ta' aktar minn EUR 500 000 u ma ġiex 
diżaggregat.

Emenda 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu l-ewwel 
jiddeterminawl-offereti li jissodisfaw l-
iktar il-kriterji tal-għoti skont l-

imħassar
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Artikolu 66 għal kull lott individwali. 
Huma jistgħu jagħtu kuntratt għal aktar 
minn lott wieħed lil offerent li mhuwiex 
ikklassifikat fl-ewwel post fir-rigward tal-
lottijiet individwali kollha koperti minn 
dak il-kuntratt, dejjem jekk il-kriterji tal-
għoti stabbiliti skont l-Artikolu 66 jiġu 
sodisfatti aħjar fir-rigward tal-lottijiet 
kollha koperti minn dan il-kuntratt.  Fid-
dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jispeċifikaw il-
metodi li beħsiebhom jużaw għal tqabbil 
bħal dan. Dawn il-metodi għandhom 
ikunu trasparenti, oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Emenda 1014
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jeħtieġu li l-kuntratturi kollha 
jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom taħt 
id-direzzjoni tal-attur ekonomiku li 
ngħatat lilu l-lott li tinvolvi l-
koordinazzjoni tal-proġett sħiħ jew il-
partijiet relevanti minnu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur tal-kuntratt huwa determinat min-natura proprja u l-iskala tal-prodotti, ix-xogħlijiet 
jew is-servizzi akkwistati. Ir-raġuni għalfejn kuntratt huwa vvalutat aktar minn EUR 500 000 
se jkun evidenti minnu nnifsu skont is-suġġett. Għaldaqstant huwa piż amministrattiv żejjed u 
impenn eżaġerat għall-awtoritajiet kontraenti li jkollhom jispjegaw u jagħtu raġunijiet għal 
kull kuntratt akbar għalfejn il-kuntratt għandu valur ta' aktar minn EUR 500 000 u ma ġiex 
diżaggregat.
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Emenda 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jeħtieġu li l-kuntratturi kollha 
jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom taħt 
id-direzzjoni tal-attur ekonomiku li 
ngħatat lilu l-lott li tinvolvi l-
koordinazzjoni tal-proġett sħiħ jew il-
partijiet relevanti minnu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tar-regoli tal-akkwist.

Emenda 1016
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal proċeduri ristretti u kompetittivi 
permezz tan-negozjar, l-awtoritajiet 
kontraenti sottoċentrali jistgħu jużaw avviż 
informattiv minn qabel bħala sejħa għall-
kompetizzjoni skont l-Artikolu 24(2), 
dejjem jekk l-avviż jissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Għal proċeduri ristretti u kompetittivi 
permezz tan-negozjar, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw avviż informattiv 
minn qabel bħala sejħa għall-
kompetizzjoni skont l-Artikolu 24(2), 
dejjem jekk l-avviż jissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Or. en

Emenda 1017
Cornelis de Jong
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Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) fejn l-operatur ekonomiku jidher fir-
reġistru ta' nuqqas ta' konformità kif 
stabbilit fl-Artikolu 83a. 

Or. en

Emenda 1018
Louis Grech

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri, fejn xieraq, għandhom 
jadottaw 'mudell tal-għażla taċ-ċittadin' 
għall-offerti tal-akkwist pubbliku, b'mod 
partikolari, għal offerti għal servizzi 
personali, bħal servizzi domestiċi għal 
persuni anzjani.  Permezz ta' dan, iċ-
ċittadini jkunu jistgħu jiddeċiedu dwar 
operatur speċifiku mill-offerenti li 
jissodisfaw il-kriterji ta' kwalità, jaqblu 
fuq prezz (massimu) u jingħatalhom 
kuntratt ta' qafas mill-awtorità kontraenti.

Or. en

Emenda 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn 48 jum wara l-għoti 
ta’ kuntratt jew tal-konklużjoni ta’ ftehim 
qafas, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 

Mhux aktar tard minn 14-il jum wara l-
għoti ta’ kuntratt jew tal-konklużjoni ta’ 
ftehim qafas, l-awtoritajiet kontraenti 
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jibagħtu avviż dwar kuntratt bir-riżultati 
tal-proċedura ta’ akkwist.

għandhom jibagħtu avviż dwar kuntratt bir-
riżultati tal-proċedura ta’ akkwist. F'każ 
ta' avviż dwar l-għoti ta' kuntratt mhux 
komplut jew inkoerenti, il-Kummissjoni 
tikkuntattja lill-Awtorità Kontraenti bil-
għan li tirċievi t-tlestija jew il-kjarifika 
tal-avviż dwar l-għoti ta' kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data TED mhijiex affidabbli għaliex l-Awtoritajiet Kontraenti spiss jinsew jibgħatu avviżi 
dwar l-għoti ta' kuntratt. Billi titqassar l-iskadenza, dan il-pilastru ta' ġbir ta' data jsir aktar 
effettiv.  Barra minn hekk, l-avviżi dwar l-għoti ta' kuntratt spiss ikunu inkoerenti jew mhux 
kompluti, u fil-prattika l-Kummissjoni ma tirrikorrix għall-Awtoritajiet Kontraenti għal 
kjarifika. Għaldaqstant ikun utli li jiġi introdott obbligu ċar tal-Kummissjoni sabiex tiċċekkja 
d-data għall-kompletezza u l-koerenza.

Emenda 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn 48 jum wara l-għoti 
ta’ kuntratt jew tal-konklużjoni ta’ ftehim 
qafas, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jibagħtu avviż dwar kuntratt bir-riżultati 
tal-proċedura ta’ akkwist.

Mhux aktar tard minn 48 jum wara l-għoti 
ta’ kuntratt jew tal-konklużjoni ta’ ftehim 
qafas, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jibagħtu avviż dwar kuntratt bir-riżultati 
tal-proċedura ta’ akkwist.

Fil-każ ta' kuntratti pubbliċi għal servizzi 
elenkati fl-Anness XVI B, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jindikaw fl-avviż 
jekk jaqblux mal-pubblikazzjoni tiegħu. 
Għal kuntratti ta' servizzi bħal dawn il-
Kummissjoni għandha tfassal ir-regoli 
biex jiġu stabbiliti rapporti statistiċi 
abbażi ta' avviżi bħal dawn u għall-
pubblikazzjoni ta' rapporti bħal dawn 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 
91.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-introduzzjoni mill-ġdid tad-distinzjoni ta' servizzi A u B.

Emenda 1021
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jibagħtu avviż bir-riżultat tal-għotja ta’ 
kuntratti bbażati fuq sistema dinamika ta’ 
xiri fi żmien 48 jum mill-għoti ta’ kull 
kuntratt. Madanakollu jistgħu jiġbru dawn 
l-avviżi fi gruppi fuq bażi trimestrali. 
F’dan il-każ, għandhom jibagħtu l-avviżi 
miġbura fi grupp fi żmien 48 jum minn 
tmiem kull trimestru.

3. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jibagħtu avviż bir-riżultat tal-għotja ta’ 
kuntratti bbażati fuq sistema dinamika ta’ 
xiri fi żmien 48 jum mill-għoti ta’ kull 
kuntratt.

Or. pt

Emenda 1022
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-avviżi msemmija fl-Artikoli 46, 47 u 
48 u l-informazzjoni li tinstab fihom ma 
għandhomx jiġu ppubblikati fil-livell 
nazzjonali qabel il-pubblikazzjoni skont l-
Artikolu 49.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Piż burokratiku u mhux neċessarju u sors ta' żbalji.
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Emenda 1023
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
joffru aċċess sħiħ, dirett u mingħajr 
restrizzjonijiet mingħajr ħlas b’mezzi 
elettroniċi għad-dokumenti tal-akkwist 
mid-data ta’ pubblikazzjoni tal-avviż skont 
l-Artikolu 49 jew mid-data li fiha 
tintbagħat l-istedina għall-konferma tal-
interess. It-test tal-avviż jew tal-istedina 
għall-konferma tal-interess għandu 
jispeċifika l-indirizz fuq l-internet li fuqu 
hija aċċessibbli d-dokumentazzjoni.

1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
joffru aċċess sħiħ, dirett u mingħajr ħlas 
b’mezzi elettroniċi għad-dokumenti tal-
akkwist mid-data ta’ pubblikazzjoni tal-
avviż skont l-Artikolu 49 jew mid-data li 
fiha tintbagħat l-istedina għall-konferma 
tal-interess. L-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jistaqsu skont ċirkostanzi speċifiċi, 
l-isem, l-indirizz jew mezzi oħra sabiex jiġi 
identifikat l-offerent. It-test tal-avviż jew 
tal-istedina għall-konferma tal-interess 
għandu jispeċifika l-indirizz fuq l-internet 
li fuqu hija aċċessibbli d-dokumentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista' jkun hemm il-ħtieġa li jiġu ppruvati pereżempju d-data tal-offerenti (l-isem, l-indirizz 
eċċ.)

Emenda 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
joffru aċċess sħiħ, dirett u mingħajr 
restrizzjonijiet mingħajr ħlas b’mezzi 
elettroniċi għad-dokumenti tal-akkwist 
mid-data ta’ pubblikazzjoni tal-avviż skont 
l-Artikolu 49 jew mid-data li fiha 
tintbagħat l-istedina għall-konferma tal-
interess. It-test tal-avviż jew tal-istedina 
għall-konferma tal-interess għandu 

1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
joffru aċċess sħiħ, dirett u mingħajr 
restrizzjonijiet mingħajr ħlas b’mezzi 
elettroniċi għad-dokumenti tal-akkwist 
mid-data ta’ pubblikazzjoni tal-avviż skont 
l-Artikolu 49 jew mid-data li fiha 
tintbagħat l-istedina għall-konferma tal-
interess. It-test tal-avviż jew tal-istedina 
għall-konferma tal-interess għandu 
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jispeċifika l-indirizz fuq l-internet li fuqu 
hija aċċessibbli d-dokumentazzjoni.

jispeċifika l-indirizz fuq l-internet li fuqu 
hija aċċessibbli d-dokumentazzjoni. L-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħmlu l-
aċċess suġġett għas-sottomissjoni minn 
qabel min-naħa ta' applikant ta' ismu, l-
indirizz u dettalji jew dokumenti xierqa 
oħra li jippermettu li l-identità tal-
applikant tiġi stabbilita b'mod ċar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward pereżempju ta' kuntratti relatati mas-sigurtà, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
interess ġustifikat li jaċċertaw min qed jitlob id-dokumenti tal-offerta.

Emenda 1025
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 51 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din l-informazzjoni addizzjonali 
għandha tiġi pprovduta lill-offerenti 
kollha li qed jieħdu sehem fil-proċedura 
ta' akkwist.

Or. es

Emenda 1026
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi proċeduri ristretti, proċeduri ta’ djalogu 
kompetittiv, sħubijiet għall-innovazzjoni u 
proċeduri kompetittivi permezz tan-
negozjar, b’mod simultanju u bil-miktub, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom jistiednu 

Fi proċeduri ristretti u proċeduri 
kompetittivi permezz tan-negozjar, b’mod 
simultanju u bil-miktub, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jistiednu lill-
kandidati magħżula sabiex jissottomettu l-
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lill-kandidati magħżula sabiex 
jissottomettu l-offerti tagħhom jew, fil-każ 
ta’ djalogu kompetittiv, sabiex jieħdu 
sehem fid-djalogu.

offerti tagħhom.

Or. fr

Emenda 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istediniet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu referenza għal indirizz 
elettroniku li fih tqiegħdu għad-
dispożizzjoni diretta b’mezzi elettroniċi 
dawk l-ispeċifikazzjonijiet jew id-
dokument deskrittiv u kwalunkwe 
dokumenti ta’ prova oħrajn. Barra minn 
hekk, għandhom jinkludu l-informazzjoni 
stabbilita fl-Anness X.

2. L-istediniet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu referenza għal indirizz 
elettroniku fejn huma aċċessibbli għall-
offerenti dawk l-ispeċifikazzjonijiet jew 
id-dokument deskrittiv u kwalunkwe 
dokumenti ta’ prova oħrajn. Barra minn 
hekk, għandhom jinkludu l-informazzjoni 
stabbilita fl-Anness X.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li huwa biżżejjed li l-informazzjoni tkun disponibbli fuq l-internet. Li tinforma lill-
offerenti individwali ma għandux ikun rekwiżit. L-offerenti nfushom għandhom ikunu 
responsabbli għal dan. 

Emenda 1028
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq talba minn kwalunkwe parti 
kkonċernata, malajr kemm jista’ jkun, u 
f’kull każ fi żmien 15-il jum mir-riċevuta 

2. L-awtorità kontraenti għandha tinforma 
malajr kemm jista' jkun wara d-data li 
fiha tingħata l-konċessjoni, jew meta t-
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ta’ talba bil-miktub, l-awtorità kontraenti 
għandha tinforma:

talba għall-parteċipazzjoni jew l-offerta 
jkunu ġew miċħuda, u f’kull każ fi żmien
15-il jum mir-riċevuta ta’ talba bil-
miktub:

Or. es

Emenda 1029
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn ikunu stabbilixxew li l-offerta ma 

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

tikkonformax mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew dik nazzjonali 
fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew 
tal-liġi ambjentali jew mad-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 54 paragrafu 2 jirreferi għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE. Din il-
formulazzjoni hija wiesgħa ħafna u b'hekk mhijiex ċara. Barra minn hekk diġà huwa possibbli 
skont id-Direttiva eżistenti li jiġu esklużi offerenti li ma jaġixxux b'mod legali. Għalhekk, din 
id-dispożizzjoni mhijiex neċessarja. Dan it-tip ta' regolament huwa superfluwu billi huwa 
evidenti minnu nnifsu li kemm l-offerent u kemm l-awtorità kontraenti għandhom jirrispettaw 
il-leġiżlazzjoni tal-UE.

Emenda 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1032
Peter Simon
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Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 1033
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal regolamenti f’dan l-Artikolu hija limitata għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
f’oqsma regolatorji speċifiċi. Din ir-referenza għandha tiġi estiża b’mod li l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u s-sistemi għar-regolazzjoni tas-suq tax-xogħol jiġu kkunsidrati.

Emenda 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
ikun ġie stabbilit li l-offerta ma 
tikkonformax mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew dik nazzjonali 
fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew 
tal-liġi ambjentali jew mad-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness XI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minbarra li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE, l-offerenti jridu jikkonformaw ukoll mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

Emenda 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn ikunu stabbilixxew li l-offerta ma 

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

tikkonformax, għall-inqas b’mod 
ekwivalenti mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew mal-obbligi relatati mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tul il-katina 
tal-provvista kif stipulat fil-liġijiet u r-
regolamenti nazzjonali tax-xogħol fejn 
isiru l-proċessi ta' produzzjoni u fil-
konvenzjonijiet internazzjonali kif elenkati 
fl-Anness XI, liema l-aktar favorevoli 
għall-ħaddiema.

Dawn id-dispożizzjonijiet jinkludu:
(a) dawk definiti mit-tmien 
Konvenzjonijiet Ewlenin tal-ILO (libertà 
ta' assoċjazzjoni u negozjar kollettiv, 
xogħol furzat u obbligatorju, 
diskriminazzjoni fir-rigward tax-xogħol u 
l-okkupazzjoni, it-tħaddim tat-tfal);
(b) is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol;
(c) il-ħin tax-xogħol;
(d) il-pagi u
(e) is-sigurtà soċjali.

Or. en

Emenda 1036
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

liġi ambjentali jew mad-dispożizzjonijiet 
tal-liġi internazzjonali soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx jagħtu kuntratt lil kandidat fejn 
hemm prova ta' vjolazzjoni tal-liġi soċjali, tax-xogħol jew dik ambjentali.

Emenda 1037
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-proċeduri miftuħa, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jiddeċiedu li jeżaminaw 
l-offerti qabel ma jiġu ma jiġi verifikat 
kemm intlaħqu l-kriterji tal-għażla, 
dejjem jekk ikunu osservati d-
dispożizzjonijiet relevanti ta’ din it-
taqsima, inkluża r-regola li l-kuntratt ma 
għandux jingħata lil offerent li kellu jiġi 
eskluż skont l-Artikolu 55 jew li ma 
jissodisfax il-kriterji tal-għażla stabbiliti 
mill-awtorità kontraenti, skont is-
subtaqsima 1 ta’ din it-taqsima.

imħassar

Or. fr

Emenda 1038
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-proċeduri miftuħa, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jiddeċiedu li jeżaminaw 

imħassar
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l-offerti qabel ma jiġu ma jiġi verifikat 
kemm intlaħqu l-kriterji tal-għażla, 
dejjem jekk ikunu osservati d-
dispożizzjonijiet relevanti ta’ din it-
taqsima, inkluża r-regola li l-kuntratt ma 
għandux jingħata lil offerent li kellu jiġi 
eskluż skont l-Artikolu 55 jew li ma 
jissodisfax il-kriterji tal-għażla stabbiliti 
mill-awtorità kontraenti, skont is-
subtaqsima 1 ta’ din it-taqsima.

Or. fr

Emenda 1039
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-proċeduri miftuħa, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jiddeċiedu li jeżaminaw 
l-offerti qabel ma jiġu ma jiġi verifikat 
kemm intlaħqu l-kriterji tal-għażla, dejjem 
jekk ikunu osservati d-dispożizzjonijiet 
relevanti ta’ din it-taqsima, inkluża r-regola 
li l-kuntratt ma għandux jingħata lil 
offerent li kellu jiġi eskluż skont l-
Artikolu 55 jew li ma jissodisfax il-kriterji 
tal-għażla stabbiliti mill-awtorità 
kontraenti, skont is-subtaqsima 1 ta’ din it-
taqsima.

3. Fil-proċeduri miftuħa, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jiddeċiedu li jeżaminaw 
l-offerti qabel ma jiġu ma jiġi verifikat 
kemm intlaħqu l-kriterji tal-għażla, dejjem 
jekk ikunu osservati d-dispożizzjonijiet 
relevanti ta’ din it-taqsima, inkluża r-regola 
li l-kuntratt ma għandux jingħata lil 
offerent li kellu jiġi eskluż skont l-
Artikolu 55 jew li ma jissodisfax il-kriterji 
tal-għażla stabbiliti mill-awtorità 
kontraenti, skont is-subtaqsima 1-2 ta’ din 
it-taqsima.

Or. en

Emenda 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 89 sabiex temenda l-lista fl-
Anness XI, fejn dan ikun neċessarju 
minħabba l-konklużjoni ta’ ftehimiet 
internazzjonali ġodda jew l-emendar ta’ 
ftehimiet internazzjonali eżistenti.

imħassar

Or. en

Emenda 1041
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-obbligu li jiġi eskluż kandidat jew 
offerent milli jieħu sehem f’kuntratt 
pubbliku għandu japplika wkoll fejn il-
kundanna permezz ta’ sentenza finali sabet 
ħatja lil diretturi ta’ kumpanija jew 
kwalunkwe persuni oħra li kellhom is-
setgħa ta’ rappreżetazzjoni, deċiżjoni jew 
kontroll fir-rigward tal-kandidat jew 
offerent.

L-obbligu li jiġi eskluż kandidat jew 
offerent milli jieħu sehem f’kuntratt 
pubbliku għandu japplika wkoll fejn il-
kundanna permezz ta’ sentenza finali sabet 
ħatja lil diretturi ta’ kumpanija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr definizzjoni ċara jkun hemm lok għal użu ħażin u disputi legali.

Emenda 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ fejn dawn jinqalgħu tul il-
proċedura tal-għażla ta' kuntrattur, dawn 
ir-raġunijiet għall-esklużjoni għandhom 
bl-istess mod iservu sabiex jeskludu lill-
kumpanija kkonċernata mill-proċedura 
għall-għoti ta' kuntratt.

Or. it

Emenda 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Kull attur ekonomiku għandu jiġi eskluż 
milli jieħu sehem f’kuntratt fejn l-awtorità 
kontraenti tkun mgħarrfa b’deċiżjoni li 
tkun għaddiet f’ġudikat bħala ‘res judicata’ 
fejn tistabbilixxi li dan ma jkunx issodisfa 
l-obbligi relatati mal-ħlas ta’ taxxi jew tal-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew 
kwalunkwe obbligu ieħor relatat mal-
kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol, bħas-
saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol, is-sigurtà soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol kif stabbiliti 
mil-liġijiet, ir-regolamenti jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi tal-UE u 
dawk nazzjonali, l-għoti ta' arbitraġġ, il-
ftehim kollettiv u l-kuntratti, u d-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
tax-xogħol elenkati fl-Anness XI, li 
japplikaw fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol, 
is-servizz jew il-forniment; dawn l-obbligi 
għandhom japplikaw ukoll 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali fejn 
ħaddiema minn Stat Membru wieħed 
jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor.

Or. de
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Emenda 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Attur ekonomiku għandu jiġi eskluż 
milli jieħu sehem f’kuntratt pubbliku fejn 
dan ma jkunx issodisfa l-obbligi relatati 
mal-ħlas ta’ taxxi jew tal-kontribuzzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali skont id-dispożizzjonijiet 
legali tal-pajjiż li fih hija stabbilita jew 
skont dawk tal-Istat Membru tal-awtorità 
kontraenti.  

Or. it

Emenda 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Kull attur ekonomiku għandu jiġi eskluż 
milli jieħu sehem f’kuntratt fejn:

dan ikun wettaq ksur gravi jew ripetut 
aċċertat b'mod definit tar-regoli dwar il-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali skont 
id-dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż fejn 
huwa stabbilt jew skont dawk tal-Istat 
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Membru tal-awtorità kontraenti;
dan ikun wettaq ksur gravi jew ripetut 
aċċertat b'mod definit fir-rigward tal-
obbligi relatati mal-ħlas ta’ taxxi skont id-
dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż li fih hija 
stabbilita jew skont dawk tal-Istat Membru 
tal-awtorità kontraenti.

Or. it

Emenda 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) fejn tkun mgħarrfa bi kwalunkwe 
vjolazzjoni ripetuta tal-obbligi stabbiliti fi 
ħdan il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam 
tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew il-liġi 
ambjentali jew tad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali tax-xogħol elenkati fl-
Anness XI, iżda limitata għall-ewwel grad 
ta' fornituri. 

Or. en

Emenda 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn tkun mgħarrfa bi kwalunkwe 
vjolazzjoni tal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew il-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet tal-liġi 

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

internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati 
fl-Anness XI. Konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew ma’ 
dispożizzjonijiet internazzjonali tinkludi 
wkoll konformità b’mod ekwivalenti.
Huma biss il-vjolazzjonijiet fejn ġiet 
amministrata sentenza minn awtorità 
ġuridika jew kompetenti fl-Unjoni jew 
firmatarju għall-ftehim GPA tad-WTO li 
jistgħu jintużaw għall-esklużjoni ta' 
offerti skont dan l-artikolu.

Or. en

Emenda 1048
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) fejn tkun mgħarrfa bi kwalunkwe 
vjolazzjoni tal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew il-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati 
fl-Anness XI u l-vjolazzjoni tkun ġiet 
stabbilita minn qorti kompetenti bħala res 
judicata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-konsegwenzi legali serji involuti - anke b'rabta mar-raġunijiet għall-esklużjoni 
mhux obbligatorji - il-vjolazzjonijiet ta' leġiżlazzjonijiet soċjali, tax-xogħol jew ambjentali 
għandhom jiġu stabbiliti bħala res judicata minn qorti, sabiex jiġu evitati l-inċertezzi legali u 
deċiżjonijiet arbitrarji. Il-formulazzjoni tat-tieni sentenza mhijiex ċara u għalhekk għandha 
titħassar sabiex tiġi evitata l-inċertezza legali.
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Emenda 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1050
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 1051
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal regolamenti f’dan l-Artikolu hija limitata għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
f’oqsma regolatorji speċifiċi. Din ir-referenza għandha tiġi estiża b’mod li l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u s-sistemi għar-regolazzjoni tas-suq tax-xogħol jiġu kkunsidrati.

Emenda 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) fejn tkun mgħarrfa bi kwalunkwe 
vjolazzjoni tal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew il-liġi ambjentali 
jew mal-obbligi relatati mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tul il-katina 
tal-provvista kif stipulat fil-liġijiet u r-
regolamenti nazzjonali tax-xogħol fejn 
isiru l-proċessi ta' produzzjoni u fil-
konvenzjonijiet internazzjonali kif elenkati 
fl-Anness XI, liema l-aktar favorevoli 
għall-ħaddiema.

Dawn id-dispożizzjonijiet jinkludu:
(a) dawk definiti mit-tmien 
Konvenzjonijiet Ewlenin tal-ILO (libertà 
ta' assoċjazzjoni u negozjar kollettiv, 
xogħol furzat u obbligatorju, 
diskriminazzjoni fir-rigward tax-xogħol u 
l-okkupazzjoni, it-tħaddim tat-tfal);
(b) is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol;
(c) il-ħin tax-xogħol;
(d) il-pagi u 
(e) is-sigurtà soċjali. 
Konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
jew ma’ dispożizzjonijiet internazzjonali 
tinkludi wkoll konformità b’mod 
ekwivalenti.

Or. en
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Emenda 1054
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Awtorità kontraenti għandha teskludi 
mill-parteċipazzjoni f'kuntratt pubbliku, 
kwalunkwe operatur ekonomiku jekk tiġi 
ssodisfata waħda mill-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-paragrafi 1, 2, 2a (ġdid) u 
punti (c) jew punt (d) tal-paragrafu 3, fir-
rigward ta' sottokuntrattur propost minn 
operatur ekonomiku skont l-Artikolu 71.

Or. de
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Emenda 1056
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn l-attur ekonomiku huwa soġġett 
għal proċeduri ta’ insolvenza jew stralċ, 
fejn l-assi tiegħu qed jiġu amministrati 
minn likwidatur jew mill-qorti, fejn hu 
daħal fi ftehim ma’ kredituri, fejn hu 
ssopenda l-attivitajiet kummerċjali jew 
qiegħed fi kwalunkwe sitwazzjoni analoga 
li tirriżulta minn proċedura simili taħt il-
liġijiet u r-regolamenti nazzjonali;

(b) fejn l-attur ekonomiku huwa soġġett 
għal proċeduri ta’ insolvenza jew stralċ, 
fejn l-assi tiegħu qed jiġu amministrati 
minn likwidatur jew mill-qorti, fejn hu 
ssospenda l-attivitajiet kummerċjali jew 
qiegħed fi kwalunkwe sitwazzjoni analoga 
li tirriżulta minn proċedura simili taħt il-
liġijiet u r-regolamenti nazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni komuni fejn operatur ekonomiku jkun daħal f'arranġament mal-kredituri, ma 
għandhiex titqies minnha nnifisha bħala raġuni għall-esklużjoni.

Emenda 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

In the light of the serious legal consequences of exclusion from an award procedure - also in 
connection with the optional exclusion grounds - the wording is too vague. That is 
particularly so in view of the fact that, in the Commission draft, misconduct can be 
demonstrated ‘by any means’. The concept of “grave professional misconduct” is not defined 
objectively in the directive, while any decision to exclude an economic operator from a 
procurement procedure should be based on objective and measurable criteria and the 
discretion of the contracting authority should be limited.

Ġustifikazzjoni

Emenda 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) f'każ fejn l-awtorità kontraenti tista' 
turi bi kwalunkwe mezz li l-operatur 
ekonomiku huwa ħati ta' kondotta 
professjonali skorretta serja apparti kif 
indikat f'punt (a), pereżempju f'każ fejn l-
operatur ekonomiku wera nuqqasijiet 
sinifikanti jew persistenti fil-prestazzjoni 
ta' kwalunkwe rekwiżit sostantiv skont 
kuntratt jew kuntratti preċedenti ta' 
natura simili mal-istess awtorità 
kontraenti. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Żewġ raġunijiet separati għall-esklużjoni f'punti (c) u (d) jistgħu jissuġġerixxu li l-każijiet 
msemmija f'punt (d) ma jikkostitwixxux każijiet ta' kondotta professjonali skorretta serja 
msemmija f'punt (c). Għal raġunijiet ta' ċarezza, qed ikun propost li r-raġunijiet għall-
esklużjoni previsti f'punti (c) u (d) jingħaqdu bħala punt ġdid (c).

Emenda 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fejn l-attur ekonomiku wera 
nuqqasijiet sinifikanti jew persistenti fit-
twettiq ta’ kwalunkwe rekwiżit sostantiv 
taħt kuntratt jew kuntratti preċedenti ta’ 
natura simili mal-istess awtorità 
kontraenti.

imħassar

Or. en

Emenda 1061
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fejn l-attur ekonomiku wera nuqqasijiet 
sinifikanti jew persistenti fit-twettiq ta’ 
kwalunkwe rekwiżit sostantiv taħt kuntratt 
jew kuntratti preċedenti ta’ natura simili 
mal-istess awtorità kontraenti.

(d) fejn l-attur ekonomiku wera nuqqasijiet 
sinifikanti jew persistenti fit-twettiq ta’ 
kwalunkwe rekwiżit sostantiv taħt kuntratt 
jew kuntratti preċedenti ta’ natura simili 
mal-istess awtorità kontraenti jew ma' 
oħrajn.

Or. fr
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