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Emenda 1352
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 2 – punti –a u -aa (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-modifika tbiddel in-natura tal-
kuntratt;
(-aa) il-modifika tinvolvi s-sostituzzjoni 
tal-imsieħeb kuntrattwali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet relatati mal-modifika tal-kuntratti li qed issir bħalissa għandhom jitlestew 
(il-modifika tan-natura tal-kuntratt hija modifika sostanzjali f’kull każ) u jiġu ċċarati (il-
paragrafu 3 eżistenti ġie integrat fil-paragrafu 2 għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, 
minħabba li dan ukoll jitratta każ ta’ modifika sostanzjali).

Emenda 1353
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-modifika tibdel il-bilanċ ekonomiku 
tal-kuntratt favur il-kuntrattur;

(b) il-modifika tibdel il-bilanċ ekonomiku 
tal-kuntratt favur il-kuntrattur, bil-mod kif 
definit fil-mument tal-għoti tal-kuntratt;

Or. es

Emenda 1354
Marc Tarabella
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Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-modifika testendi l-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kuntratt b’mod 
konsiderevoli sabiex ikopri provvisti, 
servizzi jew xogħlijiet li inizjalment ma 
kinux koperti.

(c) il-modifika testendi l-għan ta’ 
applikazzjoni tal-kuntratt b’mod 
konsiderevoli sabiex ikopri provvisti, 
servizzi jew xogħlijiet li inizjalment ma 
kinux koperti.

Or. fr

Emenda 1355
Philippe Juvin

Proposta għal Direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sostituzzjoni tal-imsieħeb 
kuntrattwali għandha titqies bħala 
modifika sostanzjali fit-tifisra tal-
paragrafu 1.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tħassir ta’ dan il-paragrafu f’konformità mal-emenda ppreżentata fl-Artikolu 72 (2) 
(paragrafu ġdid cb). Kjarifika tat-test inizjali.

Emenda 1356
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madanakollu, l-ewwel subparagrafu ma 
għandux japplika fil-każ ta’ suċċessjoni 
universali jew parzjali fil-pożizzjoni tal-

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

kuntrattur inizjali, wara operazzjonijiet ta’ 
ristrutturar korporattiv jew insolvenza ta’ 
attur ekonomiku ieħor li jissodisfa l-kriterji 
tal-għażla kwalitattiva inizjalment 
stabbiliti, dejjem jekk din ma twassalx għal 
modifiki sostanzjali oħrajn għall-kuntratt u 
ma għandhiex l-għan li tevita l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva jew f’każ 
li l-awtorità kontraenti tieħu l-kontroll tal-
istatus ta’ firmatarju tal-kuntratturi 
ewlenin skont id-dispożizzjonijiet tal-Istat 
Membru b’konformità mal-Artikolu 71.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafi 4 u 6 mhumiex koerenti sabiex ma jinħolqux inċertezzi legali. Jeħtieġ li nibqgħu 
nużaw il-kliem ta’ 2004/18/KE, li huwa simili għall-Paragrafu 6, u li jiġi mħassar l-
Artikolu 72(4).

Emenda 1357
Philippe Juvin

Proposta għal Direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-paragrafu 2, punt (-aa), ma għandux 
japplika fil-każ ta’ suċċessjoni universali 
jew parzjali fil-pożizzjoni tal-kuntrattur 
inizjali, wara operazzjonijiet ta’ ristrutturar 
korporattiv, ta’ trażmissjoni tal-
patrimonju jew assi bejn intrapriżi, ta’ 
tkomplija ta’ msieħeb kuntrattwali wara
insolvenza ta’ attur ekonomiku ieħor li 
jissodisfa l-kriterji tal-għażla kwalitattiva 
inizjalment stabbiliti, dejjem jekk din ma 
twassalx għal modifiki sostanzjali oħrajn 
għall-kuntratt u ma għandhiex l-għan li 
tevita l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. fr



PE492.869v01-00 6/173 AM\908760MT.doc

MT

Emenda 1358
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu  3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-subparagrafu 1 ma għandux japplika 
wkoll f'każ li l-bidla tal-awtorità 
kontraenti ssir biż-żamma tal-kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta' kuntratti attwali li jieħdu aktar fit-tul, l-awtorità kontraenti jista' jkollha l-
ħtieġa li bi qbil mal-kuntrattur tittrasferixxi kuntratt attwali, pereżempju, lil korporazzjoni 
jew kumpanija sussidjarja oħra bħala l-awtorità kontraenti l-ġdida.  Dan m’għandu jwassal 
għall-ebda bidla sinifikanti skont id-dispożizzjonijiet tal-kuntratt pubbliku.
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Emenda 1360
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafi 4 u 6 mhumiex koerenti sabiex ma jinħolqux inċertezzi legali. Jeħtieġ li nibqgħu 
nużaw il-kliem ta’ 2004/18/KE, li huwa simili għall-Paragrafu 6, u li jiġi mħassar l-
Artikolu 72(4).

Emenda 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu  4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

suċċessivi, il-valur għandu jiġi valutat fuq 
il-bażi tal-valur kumulattiv tal-modifiki 
suċċessivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-valur tal-ammont tal-kuntratt ta’ 5 % huwa baxx wisq, peress li kważi kull bidla żgħira 
jkollha tiġi klassifikata bħala bidla sinifikanti. Speċjalment fir-rigward ta’ proġetti tal-bini 
pubbliċi dan il-valur jista’ jwassal għal burokrazija sproporzjonata. Il-valur ta’ 10 % fil-
prattika jidher ferm iktar realistiku.

Emenda 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limit stabbiliti fl-Artikolu 4 u 
fejn hija taħt il-15% tal-prezz tal-kuntratt 
inizjali, dejjem jekk il-modifika ma tibdilx 
in-natura ġenerali tal-kuntratt. Fejn isiru 
diversi modifiki suċċessivi, il-valur għandu 
jiġi valutat fuq il-bażi tal-valur kumulattiv 
tal-modifiki suċċessivi.

Or. fr

Emenda 1363
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1 fejn hija taħt l-20 %
tal-prezz tal-kuntratt inizjali, dejjem jekk 
il-modifika ma tibdilx in-natura ġenerali 
tal-kuntratt. Fejn isiru diversi modifiki 
suċċessivi, il-valur għandu jiġi valutat fuq 
il-bażi tal-valur kumulattiv tal-modifiki 
suċċessivi.

Or. en

Emenda 1365
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-prezz aġġornat tal-kuntratt inizjali, li jidher li huwa referenza aktar 
ġusta.

Emenda 1366
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 1367
Lara Comi
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Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx l-20% tal-prezz tal-kuntratt 
inizjali, dejjem jekk il-modifika ma tibdilx 
in-natura ġenerali tal-kuntratt. Fejn isiru 
diversi modifiki suċċessivi, il-valur għandu 
jiġi valutat fuq il-bażi tal-valur kumulattiv 
tal-modifiki suċċessivi.

Or. mt

Emenda 1368
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. mt

Emenda 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limit stabbiliti fl-Artikolu 4 u 
fejn hija taħt il-15 % tal-prezz tal-kuntratt 
inizjali, dejjem jekk il-modifika ma tibdilx 
in-natura ġenerali tal-kuntratt. Fejn isiru 
diversi modifiki suċċessivi, il-valur għandu 
jiġi valutat fuq il-bażi tal-valur kumulattiv 
tal-modifiki suċċessivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-2000, il-QEĠ irrikonoxxiet li żieda ta’ 10 % ma kinitx teħtieġ proċedura ta' akkwist ġdida 
(2000/5/10, kawża C-337/98, Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs ir-Repubblika 
Franċiża). It-twaqqif tal-limitu għal 5 % iwassal biex tiġi evitata kwalunkwe modifika fil-
kuntratti matul it-terminu ta’ validità tagħhom. Dan iwassal għal konsegwenzi problematiċi 
fl-eżekuzzjoni tal-kuntratti. Limitu ta’ 15 % jieħu s-soluzzjonijiet żviluppati mill-każistika 
nazzjonali u Ewropea, u jimmira biex jiġi evitat l-użu ħażin fl-applikazzjoni tar-regoli tal-
akkwist.

Emenda 1370
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limit stabbiliti fl-Artikolu 4 u 
fejn hija taħt il-15 % tal-prezz tal-kuntratt 
inizjali, dejjem jekk il-modifika ma tibdilx 
in-natura ġenerali tal-kuntratt. Fejn isiru 
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diversi modifiki suċċessivi, il-valur għandu 
jiġi valutat fuq il-bażi tal-valur kumulattiv 
tal-modifiki suċċessivi.

diversi modifiki suċċessivi, il-valur għandu 
jiġi valutat fuq il-bażi tal-valur kumulattiv 
tal-modifiki suċċessivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu għandu jiġi emendat għal 15 %, li huwa konformi mal-każistika tal-lum sabiex 
jingħataw il-marġnijiet ta’ manuvra lill-awtorità kontraenti u lill-kuntrattur, sabiex dawn 
ikunu jistgħu jirreaġixxu għal ċirkostanzi li qed jinbidlu.

Emenda 1371
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Modifiki ta’ kuntratt ma għandhomx 
jitqiesu sostanzjali fit-tifsira tal-paragrafu 1 
fejn dawn ġew speċifikati fid-dokumenti 
tal-akkwist fi klawżoli jew għażliet ta’ 
reviżjoni ċari, preċiżi u inekwivokabbli. 
Dawn il-klawżoli għandhom jiddikkjaraw 
il-kamp ta’ applikazzjoni u n-natura ta’ 
modifiki jew għażliet possibbli kif ukoll il-
kundizzjonijiet li dawn jistgħu jintużaw 
taħthom. Ma għandhomx jipprovdu għal 
modifiki jew għażliet li jibdlu n-natura 
ġenerali tal-kuntratt.

5. Modifiki ta’ kuntratt ma għandhomx 
jitqiesu sostanzjali fit-tifsira tal-paragrafu 1 
fejn dawn ġew speċifikati fid-dokumenti 
tal-akkwist fi klawżoli jew għażliet ta’ 
reviżjoni ċari, preċiżi u inekwivokabbli, kif 
ukoll taħt il-forma ta’ reviżjoni tal-prezz 
jew ta’ klawżoli li jikkonċernaw il-
kundizzjonijiet tal-istabbiliment tal-
prezzijiet. Dawn il-klawżoli għandhom 
jiddikkjaraw il-kamp ta’ applikazzjoni u n-
natura ta’ modifiki jew għażliet possibbli 
kif ukoll il-kundizzjonijiet li dawn jistgħu 
jintużaw taħthom. Ma għandhomx 
jipprovdu għal modifiki jew għażliet li 
jibdlu n-natura ġenerali tal-kuntratt.

Or. fr

Emenda 1372
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Modifiki ta’ kuntratt ma għandhomx 
jitqiesu sostanzjali fit-tifsira tal-paragrafu 1 
fejn dawn ġew speċifikati fid-dokumenti 
tal-akkwist fi klawżoli jew għażliet ta’ 
reviżjoni ċari, preċiżi u inekwivokabbli. 
Dawn il-klawżoli għandhom jiddikkjaraw
il-kamp ta’ applikazzjoni u n-natura ta’ 
modifiki jew għażliet possibbli kif ukoll il-
kundizzjonijiet li dawn jistgħu jintużaw 
taħthom. Ma għandhomx jipprovdu għal 
modifiki jew għażliet li jibdlu n-natura 
ġenerali tal-kuntratt.

5. Modifiki ta’ kuntratt ma għandhomx 
jitqiesu sostanzjali fit-tifsira tal-paragrafu 1 
fejn dawn ġew speċifikati fid-dokumenti 
tal-akkwist fi klawżoli jew għażliet ta’ 
reviżjoni ċari, preċiżi u inekwivokabbli, 
jew jekk joriġinaw minn żbalji u 
nuqqasijiet fid-dokumentazzjoni tal-
kuntratt mogħtija mill-awtoritajiet jew 
entitajiet kontraenti. Dawn il-klawżoli 
għandhom jiddikjaraw il-kamp ta’ 
applikazzjoni u n-natura ta’ modifiki jew 
għażliet possibbli kif ukoll il-
kundizzjonijiet li dawn jistgħu jintużaw 
taħthom. Ma għandhomx jipprovdu għal 
modifiki jew għażliet li jibdlu n-natura 
ġenerali tal-kuntratt.

Or. es

Emenda 1373
Philippe Juvin

Proposta għal Direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kwalunkwe żieda fil-prezz mhijiex 
ogħla aktar minn 50 % tal-valur tal-
kuntratt oriġinali.

(c) kwalunkwe żieda fil-prezz mhijiex 
ogħla minn 50 % tal-valur aġġornat tal-
kuntratt oriġinali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-prezz aġġornat tal-kuntratt inizjali, li jidher li huwa referenza aktar 
ġusta.

Emenda 1374
Heide Rühle



AM\908760MT.doc 15/173 PE492.869v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-awtoritajiet kontraenti ma għandux 
ikollhom rikors għall-modifiki tal-kuntratt
fil-każijiet li ġejjin:

7. L-awtoritajiet kontraenti ma għandux 
ikollhom rikors għall-modifiki tal-kuntratt
meta l-modifika jkollha l-għan li 
tikkumpensa riskji ta’ żidiet fil-prezzijiet li 
jkunu assigurati (hedged) mill-kuntrattur.

(a) meta l-modifika jkollha l-għan li 
tirrimedja nuqqasijiet fil-prestazzjoni tal-
kuntrattur jew il-konsegwenzi, li jistgħu 
jkunu rimedjati permezz tal-infurzar tal-
obbligi kuntrattwali;
(b) meta l-modifika jkollha l-għan li 
tikkumpensa riskji ta’ żidiet fil-prezzijiet li 
jkunu assigurati (hedged) mill-kuntrattur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rigward it-tħassir tal-punt a): Problematiku – l-ebda awtorità kontraenti ma tista’ faċilment 
twarrab pretensjonijiet li jirriżultaw minn nuqqasijiet fil-prestazzjoni tal-kuntrattur sabiex 
tiġi evitata proċedura ta' akkwist ġdida.

Emenda 1375
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-awtoritajiet kontraenti ma għandux 
ikollhom rikors għall-modifiki tal-kuntratt 
fil-każijiet li ġejjin:

7. L-awtoritajiet kontraenti ma jistgħux 
jieħdu vantaġġ mid-dispożizzjonijiet ta’ 
dan l-Artikolu fir-rigward ta’ modifiki tal-
kuntratt fil-każijiet li ġejjin:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-formolazzjoni tal-proposta għal Direttiva li hija ambigwa.
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Emenda 1376
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu  7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) meta l-modifika jkollha l-għan li 
tirrimedja nuqqasijiet fil-prestazzjoni tal-
kuntrattur jew il-konsegwenzi, li jistgħu 
jkunu rimedjati permezz tal-infurzar tal-
obbligi kuntrattwali;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta’ proġetti kumplessi jiġu mxekkla l-bidliet prattiċi fil-kuntratt għat-twettiq tal-
kuntratt. L-awtorità kontraenti tkun sfurzata li f'każ partikolari jew obbligi kuntrattwali mhux 
adegwati jew saħansitra teknikament impossibbli tal-kuntrattur li normalment l-awtorità 
kontraenti tikkwalifika biss bħala nuqqas (u li jrid iħallas għalihom il-kuntrattur) tiksibhom 
permezz ta' azzjoni legali.  Dan jista’ jwassal għal inċertezza legali u dewmien fit-twettiq tal-
kuntratt.

Emenda 1377
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 1378
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1379
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 11 
jieqfu milli japplikaw wara parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika mogħtija l-
kuntratt skont l-Artikolu 11(4);

(a) l-eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 11 
jieqfu milli japplikaw wara parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika mogħtija l-
kuntratt skont l-Artikolu 11;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ġustifikat li din id-dispożizzjoni relatata mat-twettiq tal-kuntratti pubbliċi tiġi 
limitata biss għall-ftehimiet relatati mal-kooperazzjoni orizzontali (l-Artikolu 11.4). Din 
għandha tapplika għall-każijiet kollha stabbiliti fl-Artikolu 11 (in-house, in-house konġunt).

Emenda 1380
Pablo Arias Echeverría
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Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) modifika tal-kuntratt tikkostitwixxi 
għoti ġdid fis-sens tal-Artikolu 72;

imħassar

Or. es

Emenda 1381
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fi proċedura skont l-Artikolu 258 tat-
Trattat, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea ssib, li Stat Membru naqas milli 
jwettaq l-obbligi tiegħu taħt it-Trattati 
minħabba l-fatt li awtorità kontraenti li 
tappartjeni għal dak l-Istat Membru tat il-
kuntratt inkwistjoni mingħajr ma 
tikkonforma mal-obbligi tagħha taħt it-
Trattati u din id-Direttiva.

imħassar

Or. en

Emenda 1382
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fi proċedura skont l-Artikolu 258 tat-
Trattat, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea ssib, li Stat Membru naqas milli 
jwettaq l-obbligi tiegħu taħt it-Trattati 
minħabba l-fatt li awtorità kontraenti li 

imħassar
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tappartjeni għal dak l-Istat Membru tat il-
kuntratt inkwistjoni mingħajr ma 
tikkonforma mal-obbligi tagħha taħt it-
Trattati u din id-Direttiva.

Or. es

Emenda 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu  1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fi proċedura skont l-Artikolu 258 tat-
Trattat, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea ssib, li Stat Membru naqas milli 
jwettaq l-obbligi tiegħu taħt it-Trattati 
minħabba l-fatt li awtorità kontraenti li 
tappartjeni għal dak l-Istat Membru tat il-
kuntratt inkwistjoni mingħajr ma 
tikkonforma mal-obbligi tagħha taħt it-
Trattati u din id-Direttiva.

(c) fi proċedura skont l-Artikolu 258 tat-
Trattat, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea ssib, li Stat Membru naqas milli 
jwettaq l-obbligi tiegħu taħt it-Trattati 
minħabba l-fatt li awtorità kontraenti li 
tappartjeni għal dak l-Istat Membru tat il-
kuntratt inkwistjoni mingħajr ma 
tikkonforma mal-obbligi tagħha taħt it-
Trattati u din id-Direttiva. Kuntrattur li ma 
jkollu l-ebda għarfien dwar l-illegalità tal-
awtorità kontraenti, jista’ jitlob kumpens 
għad-danni li jkun ġarrab permezz tat-
terminazzjoni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kuntrattur li ma jkollu l-ebda għarfien dwar l-illegalità tal-awtorità kontraenti għandu jkun 
jista' jitlob kumpens għad-danni li jkun ġarrab b'rabta mal-applikazzjonijiet imwettqa għat-
tkomplija tal-kuntratt.

Emenda 1384
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta modifiki suċċessivi li ma jkunux 
taħt il-kontroll tal-offerent iwasslu biex il-
kuntratt pubbliku ma jkunx jista’ 
jitwettaq, bl-eċċezzjoni tal-irbit ta’ 
investimenti mhux proporzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-offerenti 
jkunu jistgħu, skont il-kundizzjonijiet 
iddeterminati mil-liġi kuntrattwali 
nazzjonali applikabbli:
(a) jitolbu kumpens għal kwalunkwe 
servizz addizzjonali meħtieġ għat-twettiq 
tal-kuntratt;
(b) jitolbu għat-terminazzjoni tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 1385
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fin-nuqqas ta’ ħtija tal-imsieħeb 
kuntrattwali, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw dritt għal kumpens, meta 
awtorità kontraenti tiddeċiedi li jew 
ikollha ttemm kuntratt pubbliku matul it-
terminu tiegħu.

Or. en

Emenda 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 73a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 73a
L-Istati Membri għandhom setgħa 
diskrezzjonali wiesgħa fl-istrutturar 
organizzattiv tal-għażla tal-fornituri tas-
servizzi b'mod li dawn iqisu li huma l-
aktar adegwati; huma għandhom il-
libertà jagħżlu li huma stess jipprovdu 
servizzi soċjali u servizzi speċifiċi oħra jew 
jorganizzaw il-provvista tagħhom b'mod 
ieħor li ma jkunx jinvolvi l-konklużjoni 
ta' kuntratti pubbliċi, sakemm sistema 
bħal din tkun tiżgura l-osservanza tal-
prinċipji bażiċi ta' trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

Or. de

Emenda 1387
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 73a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 73a
Fil-każ ta’ ksur tal-kontenut tal-kuntratt, 
u jekk l-operatur ekonomiku ma 
jirnexxilux jissodisfa l-obbligi skont kif 
ikunu ġew definiti fil-kuntratt, l-
awtoritajiet pubbliċi għandhom l-obbligu 
li jiddefinixxu u jistabbilixxu sanzjonijiet 
fir-rigward tal-valur tas-suq tal-kuntratt 
sabiex jiddiżinċentivaw b’mod effettiv l-
akkużi relatati mal-kuntratt.

Or. en

Emenda 1388
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta għal direttiva
Artikolu 73a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 73a
Monitoraġġ tat-twettiq tal-kuntratt u r-
reġistru dwar in-nuqqas ta’ konformità

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jimmonitorjaw il-prestazzjoni tal-
kuntrattur li jingħata l-kuntratt u, fi stadji 
xierqa matul it-terminu tal-kuntratt, 
jistgħu jwettqu valutazzjoni tal-
prestazzjoni bl-użu ta’ metodu bbażat fuq 
kriterji oġġettivi u li jistgħu jitkejlu u li 
għandu jiġi applikat b'mod sistematiku, 
konsistenti u trasparenti. Kull valutazzjoni 
tal-prestazzjoni għandha tiġi kkomunikata 
lill-kuntrattur ikkonċernat, li għandu 
jingħata l-opportunità li joġġezzjona 
għas-sejbiet f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli u li jikseb protezzjoni legali.
2. Fejn valutazzjoni titwettaq skont il-
paragrafu 1 u operatur ekonomiku jew 
sottokuntrattur li jkun ġie mqabbad għal 
dak il-kuntratt mill-operatur ekonomiku 
jinstab li wera nuqqasijiet sinifikanti jew 
persistenti fit-twettiq ta’ kwalunkwe 
rekwiżit importanti skont il-kuntratt u l-
operatur ekonomiku ma jkunx oġġezzjona 
għas-sejbiet jew l-oġġezzjonijiet tal-
operatur ekonomiku ma jkunux ġew 
validati permezz ta’ rikors għal 
protezzjoni legali, l-awtorità kontraenti 
għandha tikkomunika l-fatt u d-dettalji 
meħtieġa dwar dik il-valutazzjoni lill-
awtoritajiet superviżorji u amministrattivi 
skont kif imsemmi fl-Artikoli 84 u 88.
3. F'dak il-każ l-operatur ekonomiku 
għandu jitniżżel fir-reġistru uffiċjali dwar 
in-nuqqas ta’ konformità, amministrat 
mill-awtoritajiet superviżorji u 
amministrattivi skont kif imsemmi fl-
Artikoli 84 u 88.
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4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kontraenti jkunu jistgħu  
jikkonsultaw faċilment ir-reġistri uffiċjali 
tan-nuqqas ta' konformità u jiksbu 
informazzjoni u assistenza fir-rigward tal-
applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu permezz 
tal-għajnuna pprovduta mill-awtoritajiet 
superviżorji u amministrattivi skont kif 
imsemmi fl-Artikoli 84, 87 u 88.

Or. en

Emenda 1389
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 74 imħassar
Għoti ta’ kuntratti għal servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħrajn  
Kuntratti għal servizzi soċjali u servizzi 
speċifiċi oħrajn elenkati fl-Anness XVI 
għandhom jingħataw skont dan il-
Kapitolu, fejn il-valur tal-kuntratti jkun 
daqs jew akbar mil-limitu indikat fl-
Artikolu 4(d).             

Or. da

Emenda 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 74 imħassar
Għoti ta’ kuntratti għal servizzi soċjali u 
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servizzi speċifiċi oħrajn
Kuntratti għal servizzi soċjali u servizzi 
speċifiċi oħrajn elenkati fl-Anness XVI 
għandhom jingħataw skont dan il-
Kapitolu, fejn il-valur tal-kuntratti jkun 
daqs jew akbar mil-limitu indikat fl-
Artikolu 4 (d).

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 74 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għoti ta’ kuntratti għal servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħrajn

Parteċipazzjoni u għoti ta’ kuntratti għal 
servizzi soċjali u servizzi speċifiċi oħrajn

Or. es

Emenda 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kuntratti għal servizzi soċjali u servizzi 
speċifiċi oħrajn elenkati fl-Anness XVI 
għandhom jingħataw skont dan il-Kapitolu, 
fejn il-valur tal-kuntratti jkun daqs jew 
akbar mil-limitu indikat fl-Artikolu 4 (d).

Kuntratti pubbliċi għal servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħrajn elenkati fl-
Anness XVI għandhom jingħataw skont 
dan il-Kapitolu, fejn il-valur tal-kuntratti 
jkun daqs jew akbar mil-limitu indikat fl-
Artikolu 4 (d).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha tinqara flimkien mal-EM li jipproponu kompromess fir-rigward ta’ Servizzi Soċjali 
u Servizzi oħra, sabiex jiġi evitat li jerġgħu jiddaħħlu s-servizzi tal-Parti B u li tiġi mħassra 
din it-taqsima.

Emenda 1393
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kuntratti għal servizzi soċjali u servizzi 
speċifiċi oħrajn elenkati fl-Anness XVI 
għandhom jingħataw skont dan il-Kapitolu, 
fejn il-valur tal-kuntratti jkun daqs jew 
akbar mil-limitu indikat fl-Artikolu 4 (d).

Kuntratti għal servizzi soċjali u servizzi 
speċifiċi oħrajn elenkati fl-Anness XVI B
għandhom jingħataw skont dan il-Kapitolu, 
fejn il-valur tal-kuntratti jkun daqs jew 
akbar mil-limitu indikat fl-Artikolu 4 (d).

Or. fr

Emenda 1394
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kuntratti għal servizzi soċjali u servizzi 
speċifiċi oħrajn elenkati fl-Anness XVI 
għandhom jingħataw skont dan il-Kapitolu, 
fejn il-valur tal-kuntratti jkun daqs jew 
akbar mil-limitu indikat fl-Artikolu 4 (d).

Mingħajr ħsara għal-libertà tal-Istati 
Membri u/jew tal-awtoritajiet kontraenti 
sabiex jipprovdu servizzi soċjali u servizzi 
speċifiċi oħra kif ukoll li jorganizzawhom 
mingħajr ma jirrikorru għal proċedura ta’ 
għoti ta’ kuntratt pubbliku, il-kuntratti 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħrajn elenkati fl-Anness XVI għandhom 
jingħataw skont dan il-Kapitolu, fejn il-
valur tal-kuntratti jkun daqs jew akbar mil-
limitu indikat fl-Artikolu 4 (d).

Or. fr
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Emenda 1395
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kuntratti għal servizzi soċjali u servizzi 
speċifiċi oħrajn elenkati fl-Anness XVI
għandhom jingħataw skont dan il-Kapitolu, 
fejn il-valur tal-kuntratti jkun daqs jew 
akbar mil-limitu indikat fl-Artikolu 4 (d).

Mingħajr ħsara għal-libertà tal-Istati 
Membri u/jew tal-awtoritajiet pubbliċi li 
jipprovdu servizzi soċjali u servizzi 
speċifiċi oħrajn elenkati fl-Anness XVI 
huma stess jew li jorganizzawhom b’tali 
mod li ma jinvolvix il-konklużjoni ta’
kuntratti pubbliċi, kuntratti għal servizzi 
soċjali u servizzi speċifiċi oħrajn elenkati
fl-Anness XVI għandhom jingħataw skont 
dan il-Kapitolu, fejn il-valur tal-kuntratti 
jkun daqs jew akbar mil-limitu indikat fl-
Artikolu 4 (d).

Or. en

Emenda 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 74a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 74a
L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li jipparteċipaw fil-proċess tal-għoti ta’ 
kuntratti ta' servizzi soċjali lil 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ 
qligħ li l-għan ewlieni tagħhom ikun it-
twettiq ta’ programmi fil-qasam tas-
servizz soċjali suġġett tal-offerta, jew li l-
għan soċjali tagħhom ikun il-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-persuni ta’ gruppi 
vulnerabbli li għalihom ikunu maħsuba s-
servizzi soċjali suġġetti tal-offerta.
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Organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ 
qligħ jitqiesu dawk li jerġgħu jinvestu 
lura minimu ta’ 70 % tar-riżultati pożittivi 
li jottjenu f’eżerċizzju ekonomiku fil-parti 
l-kbira tal-attività li jwettqu jew tas-
servizzi li joffru

Or. es

Emenda 1397
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 75

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Artikolu 75 imħassar
Pubblikazzjoni ta’ avviżi  
1. Awtoritajiet kontraenti li beħsiebhom 
jagħtu kuntratt pubbliku għas-servizzi 
msemmija fl-Artikolu 74 jridu jħabbru l-
intenzjoni tagħhom permezz ta’ avviż 
dwar kuntratt.          
2. Awtoritajiet kontraenti li taw kuntratt 
pubbliku għas-servizzi msemmija fl-
Artikolu 74 għandhom iħabbru r-riżultati 
tal-proċedura tal-akkwist permezz ta’ 
avviż dwar għoti ta’ kuntratt.   
3.
L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Annessi VI PART H u I, 
skont il-forom standard.         
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
forom standard.   Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu aodttati 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 91.     
4. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 49.      
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Or. da

Emenda 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 75 imħassar
Pubblikazzjoni ta’ avviżi
1. Awtoritajiet kontraenti li beħsiebhom 
jagħtu kuntratt pubbliku għas-servizzi 
msemmija fl-Artikolu 74 jridu jħabbru l-
intenzjoni tagħhom permezz ta’ avviż 
dwar kuntratt.
2. Awtoritajiet kontraenti li taw kuntratt 
pubbliku għas-servizzi msemmija fl-
Artikolu 74 għandhom iħabbru r-riżultati 
tal-proċedura tal-akkwist permezz ta’ 
avviż dwar għoti ta’ kuntratt.
3. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Annessi VI PART H u I, 
skont il-forom standard.
Il-Kummissjoni għandha għandha 
tistabbilixxi l-forom standard. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
aodttati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 91.
4. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 49.

Or. en

Ġustifikazzjoni

marbuta mal-introduzzjoni mill-ġdid tad-distinzjoni bejn servizzi tat-tip A u B
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Emenda 1399
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 1400
Wim van de Camp

Proposta għal Direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Notifika minn qabel obbligatorja tkompli żżid max-xogħol li jġibu magħhom l-obbligi attwali. 
Din toħloq piżijiet amministrattivi, filwaqt li bħalissa t-trasparenza qed tinkiseb permezz tar-
rekwiżiti tal-pubblikazzjoni b’rabta mal-akkwist.

Emenda 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi soċjali u servizzi partikolari oħra kif speċifikati fl-Artikolu 74 huma purament 
lokali u minħabba n-natura tagħhom ma jistgħux jiġu offruti sempliċement fuq livell 
transkonfinali. Regoli ġodda dwar l-avviż ex ante għal servizzi soċjali u oħrajn partikolari 
jwasslu għal spiża burokratika akbar, li għal din il-kategorija ta' servizzi ma tkunx xierqa. It-
trasparenza tista' saħansitra tiġi żgurata permezz tal-avviż ex post attwalment applikabbli.

Emenda 1402
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

jagħtu kuntratt pubbliku għas-servizzi 
msemmija fl-Artikolu 74 jridu jħabbru l-
intenzjoni tagħhom permezz ta’
kwalunkwe wieħed minn dawn il-metodi:
(a) permezz ta’ avviż dwar kuntratt, li 
għandu jkun fih l-informazzjoni 
msemmija fl-Annessi VI Parti H, 
b’konformità mal-forom standard;
(b) permezz ta’ avviż informattiv mogħti 
minn qabel, li għandu jiġi ppubblikat 
kontinwament skont l-Artikolu 49 u li 
jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VI, parti I. L-avviż informattiv 
mogħti minn qabel għandu jirreferi 
b’mod speċifiku għas-servizzi li se jkunu 
s-suġġett tal-kuntratti li għandhom 
jingħataw. Dan għandu jindika li l-
kuntratti jkunu se jingħataw mingħajr 
pubblikazzjoni ulterjuri, u jistieden lill-
atturi ekonomiċi interessati biex jesprimu 
l-interess tagħhom bil-miktub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

EM ewlenija li tipproponi kompromess fir-rigward ta’ servizzi soċjali u servizzi oħra, sabiex 
jiġi evitat li jerġgħu jiddaħħlu s-servizzi tal-Parti B. Għandha tinqara flimkien maż-żieda fil-
limitu proposta.

Emenda 1404
Wim van de Camp

Proposta għal Direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Awtoritajiet kontraenti li taw kuntratt 
pubbliku għas-servizzi msemmija fl-
Artikolu 74 għandhom iħabbru r-riżultati 
tal-proċedura tal-akkwist permezz ta’ 
avviż dwar għoti ta’ kuntratt.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. nl
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Emenda 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Awtoritajiet kontraenti li taw kuntratt 
pubbliku għas-servizzi msemmija fl-
Artikolu 74 għandhom iħabbru r-riżultati 
tal-proċedura tal-akkwist permezz ta’ avviż 
dwar għoti ta’ kuntratt.

2. Awtoritajiet kontraenti li taw kuntratt 
pubbliku għas-servizzi msemmija fl-
Artikolu 74 għandhom iħabbru r-riżultati 
tal-proċedura tal-akkwist permezz ta’ avviż 
dwar għoti ta’ kuntratt, li għandu jkun fih 
l-informazzjoni msemmija fl-Annessi VI 
Parti J, b’konformità mal-forom 
standard.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Parti mill-kompromess propost fir-rigward tas-servizzi soċjali sabiex jiġi evitat li jerġgħu 
jiddaħħlu s-servizzi tal-Parti B.

Emenda 1406
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-avviżi msemmija fil-paragrafu 2 
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Annessi VI PARTI I.

Or. en

Emenda 1407
Wim van de Camp
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Proposta għal Direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-avviżi msemmija fil-paragrafu 1
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Annessi VI PART H u I, 
skont il-forom standard.

Or. nl

Emenda 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
forom standard imsemmija fil-paragrafi 1 
u 2. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 91.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Parti mill-kompromess propost fir-rigward ta’ servizzi soċjali u servizzi oħra.

Emenda 1409
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Annessi VI PARTI H u I, 

3. L-avviż imsemmi fil-paragrafu 2 
għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija
fl-Anness I, skont il-forma standard.
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skont il-forom standard.

Or. en

Emenda 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu  3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-avviżi msemmija fil-paragrafu 2 
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Anness VI Partijiet H u I, 
skont il-forom standard.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Proposta għal emenda konsegwenzjali tal-emenda tal-Artikolu 75(1) tal-istess awtur.

Emenda 1411
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu  3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-avviżi msemmija fil-paragrafu 2 
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Anness VI Partijiet H u I, 
skont il-forom standard.

Or. de

Emenda 1412
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
forom standard. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 91.

imħassar

Or. en

Emenda 1413
Wim van de Camp

Proposta għal Direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha għandha 
tistabbilixxi l-forom standard. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
aodttati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 91.

imħassar

Or. nl

Emenda 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
forom standard. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 91.

imħassar

Or. en
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Emenda 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu  3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha għandha 
tistabbilixxi l-forom standard.  Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
aodttati skont il-proċedura konsultattiva
msemmija fl-Artikolu 91.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi soċjali u servizzi partikolari oħra huma purament lokali u minħabba n-natura 
tagħhom ma jistgħux jiġu offruti sempliċement fuq livell transkonfinali. L-awtoritajiet 
pubbliċi għandhom jirrispettaw il-prinċipji bażiċi tal-UE tat-trasparenza u trattament indaqs, 
meta dawn jipprovdu t-tali servizzi fi ħdan is-sistema nazzjonali tagħhom. Regoli ġodda dwar 
in-notifika ex ante għal servizzi soċjali jwasslu għal spiża burokratika akbar, li għal din il-
kategorija ta' servizzi ma tkunx xierqa.

Emenda 1416
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu  3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha għandha 
tistabbilixxi l-forom standard. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
aodttati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 91.

imħassar

Or. de
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Emenda 1417
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-avviżi msemmija fil-paragrafu 2 
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 49.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trattament speċifiku ta’ servizzi huwa ġustifikat biss sakemm dan ikun japplika għas-servizzi 
kollha tal-istess natura, servizzi legali –  li fuqhom huma bbażati l-istess prinċipji ta’ 
kunfidenzjalità m'għandhiex issir diskriminazzjoni kontrihom.

Emenda 1418
Wim van de Camp

Proposta għal Direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. nl

Emenda 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-avviżi msemmija f’dan l-Artikolu
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
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Artikolu 49. Artikolu 49.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Parti mis-soluzzjoni ta’ kompromess proposta fir-rigward tas-servizzi soċjali u servizzi 
oħrajn, li tevita li jerġgħu jiġu introdotti s-servizzi tal-Parti B.

Emenda 1420
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-avviż imsemmi fil-paragrafu 2 
għandu jiġi ppubblikat skont l-
Artikolu 49.

Or. en

Emenda 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu  4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-avviżi msemmija fil-paragrafu 2 
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 49.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Proposta għal emenda konsegwenzjali tal-Artikolu 75(1) dwar il-proposta tal-istess awtur.



AM\908760MT.doc 39/173 PE492.869v01-00

MT

Emenda 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu  4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-avviżi msemmija fil-paragrafu 2 
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 49.

Or. de

Emenda 1423
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 76

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda

Artikolu 76 imħassar
Prinċipji għall-għoti ta’ kuntratti  
1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw proċeduri xierqa għall-
għoti ta’ kuntratti soġġetti għal dan il-
Kapitolu, li jiżguraw konformità sħiħa 
mal-prinċipji ta’ trasparenza u trattament 
ugwali tal-atturi ekonomiċi u li 
jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti 
sabiex jieħdu f’kunsiderazzjoni l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni.  
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-
servizzi, il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji 
differenti ta’ utenti, l-involviment u s-
setgħa tal-utenti u l-innovazzjoni.       L-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll li l-
għażla tal-fornitur tas-servizzi ma 
għandhiex tittieħed fuq il-bażi unika tal-
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prezz għall-forniment tas-servizz.  

Or. da

Emenda 1424
Wim van de Camp

Proposta għal Direttiva
Artikolu 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 76 imħassar
Prinċipji għall-għoti ta’ kuntratti
1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw proċeduri xierqa għall-
għoti ta’ kuntratti soġġetti għal dan il-
Kapitolu, li jiżguraw konformità sħiħa 
mal-prinċipji ta’ trasparenza u trattament 
ugwali tal-atturi ekonomiċi u li 
jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti 
sabiex jieħdu f’kunsiderazzjoni l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-
servizzi, il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji 
differenti ta’ utenti, l-involviment u s-
setgħa tal-utenti u l-innovazzjoni. L-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll li l-
għażla tal-fornitur tas-servizzi ma 
għandhiex tittieħed fuq il-bażi unika tal-
prezz għall-forniment tas-servizz.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

F’ħafna ċirkostanzi, is-servizzi soċjali jiġu pprovduti lokalment u ma jkollhom l-ebda effett 
transkonfinali. Obbligi ġodda fil-livell tal-UE u nazzjonali ser jirriżultaw f’piżijiet 
amministrattivi mhux meħtieġa għall-awtoritajiet kontraenti u l-fornituri tas-servizzi.
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Emenda 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 76 imħassar
Prinċipji għall-għoti ta’ kuntratti
1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw proċeduri xierqa għall-
għoti ta’ kuntratti soġġetti għal dan il-
Kapitolu, li jiżguraw konformità sħiħa 
mal-prinċipji ta’ trasparenza u trattament 
ugwali tal-atturi ekonomiċi u li 
jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti 
sabiex jieħdu f’kunsiderazzjoni l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-
servizzi, il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji 
differenti ta’ utenti, l-involviment u s-
setgħa tal-utenti u l-innovazzjoni. L-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll li l-
għażla tal-fornitur tas-servizzi ma 
għandhiex tittieħed fuq il-bażi unika tal-
prezz għall-forniment tas-servizz.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi soċjali huma purament lokali u minħabba n-natura tagħhom ma jistgħux jiġu 
offruti sempliċement fuq livell transkonfinali. Speċjalment fil-qasam tas-servizzi soċjali u 
servizzi partikolari oħra s-simplifikazzjoni u l-flessibilità għandhom ikunu ta’ prijorità u 
għandhom jiġu evitati ostakoli burokratiċi. L-avviż ex post huwa f’dan il-każ adegwat u 
suffiċjenti, sabiex jiġu żgurati l-prinċipji tat-trasparenza u tat-trattament indaqs.

Emenda 1426
Frank Engel, Andreas Schwab
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Proposta għal direttiva
Artikolu 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 76 imħassar
Prinċipji għall-għoti ta’ kuntratti
1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw proċeduri xierqa għall-
għoti ta’ kuntratti soġġetti għal dan il-
Kapitolu, li jiżguraw konformità sħiħa 
mal-prinċipji ta’ trasparenza u trattament 
ugwali tal-atturi ekonomiċi u li 
jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti 
sabiex jieħdu f’kunsiderazzjoni l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-
servizzi, il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji 
differenti ta’ utenti, l-involviment u s-
setgħa tal-utenti u l-innovazzjoni. L-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll li l-
għażla tal-fornitur tas-servizzi ma 
għandhiex tittieħed fuq il-bażi unika tal-
prezz għall-forniment tas-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 1427
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw proċeduri xierqa għall-

imħassar
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għoti ta’ kuntratti soġġetti għal dan il-
Kapitolu, li jiżguraw konformità sħiħa 
mal-prinċipji ta’ trasparenza u trattament 
ugwali tal-atturi ekonomiċi u li 
jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti 
sabiex jieħdu f’kunsiderazzjoni l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni.

Or. en

Emenda 1428
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw proċeduri xierqa għall-għoti 
ta’ kuntratti soġġetti għal dan il-Kapitolu, li 
jiżguraw konformità sħiħa mal-prinċipji 
ta’ trasparenza u trattament ugwali tal-

1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw regoli nazzjonali għall-għoti 
ta’ kuntratti soġġetti għal dan il-Kapitolu
sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet 
kontraenti ikunu konformi mal-prinċipji 



PE492.869v01-00 44/173 AM\908760MT.doc

MT

atturi ekonomiċi u li jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti sabiex jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ispeċifiċitajiet tas-
servizzi inkwistjoni.

ta’ trasparenza u trattament ugwali tal-
atturi ekonomiċi. L-Istati Membri 
għandhom il-libertà li jiddeterminaw ir-
regoli ta’ proċedura applikabbli sakemm 
dawn ir-regoli jippermettu lill-awtoritajiet 
kontraenti sabiex jikkunsidraw l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tinqara flimkien mal-EM li jipproponu kompromess fir-rigward ta’ servizzi soċjali u 
servizzi oħra, sabiex jiġi evitat li jerġgħu jiġu introdotti s-servizzi tal-Parti B.

Emenda 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw regoli għall-għoti ta’ 
kuntratti soġġetti għal dan il-Kapitolu,
filwaqt li jikkunsidraw prinċipji ta’ 
trasparenza u trattament ugwali tal-atturi 
ekonomiċi. Ir-regoli għandhom 
jikkunsidraw l-ispeċifiċitajiet tas-servizzi 
inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tal-Artikolu 76 tal-Proposta kien jeħtieġ kjarifika.

Emenda 1431
Marc Tarabella

Proposta għal Direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw proċeduri xierqa għall-għoti 
ta’ kuntratti soġġetti għal dan il-Kapitolu, li
jiżguraw konformità sħiħa mal-prinċipji ta’ 
trasparenza u trattament ugwali tal-atturi 
ekonomiċi u li jippermettu lill-awtoritajiet 
kontraenti sabiex jieħdu f’kunsiderazzjoni 
l-ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni. L-
Istati Membri jistgħu jippjanaw wkoll li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħżlu li 
jillimitaw il-parteċipazzjoni fi proċedura 
ta’ sejħa għall-offerti għall-provvediment 
ta’ servizzi soċjali u ta’ saħħa lill-
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ 
qligħ. L-opinjoni tal-kuntratt tagħmel 
referenza għal din id-dispożizzjoni.

Or. fr

Emenda 1432
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 1433
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiżguraw il-kwalità għolja, il-
kontinwità, l-aċċessibilità, id-disponibilità 
u l-komprensività tas-servizzi, il-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-kategoriji differenti ta’ utenti, 
l-involviment u s-setgħa tal-utenti u l-
innovazzjoni. L-Istati Membri għandhom
jiddeċiedu li l-għażla tal-fornitur tas-
servizzi ma għandhiex tittieħed fuq il-bażi 
unika tal-prezz għall-forniment tas-servizz, 
iżda għandhom iqisu l-kriterji dwar il-
kwalità u s-sostenibbiltà għal servizzi 
soċjali kif stabbilit hawn fuq. L-
awtoritajiet kontraenti jistgħu wkoll 
jirreferu għall-kriterji stabbiliti fil-Qafas 
ta’ Kwalità Ewropew volontarju għas-
Servizzi Soċjali. L-Istati Membri jistgħu 
wkoll jistabbilixxu li l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jagħżlu li jillimitaw il-
parteċipazzjoni fi proċedura ta’ offerta 
għall-forniment ta’ servizzi soċjali u tas-
saħħa lil organizzazzjonijiet li joperaw 
mingħajr skopijiet ta’ qligħ jekk il-ħtieġa 
speċifika ta’ kull kategorija ta' utenti tkun 
teħtieġ li jsir hekk.

Or. en

Emenda 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu  2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw
kwalità għolja, il-kontinwità, l-
aċċessibilità, l-affordabbilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-servizzi, 
il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji differenti 
ta’ utenti, inklużi l-gruppi żvantaġġjati u 
vulnerabbli, l-involviment u s-setgħa tal-
utenti u l-innovazzjoni. L-Istati Membri
għandhom jiddeċiedu li l-għażla tal-
fornitur tas-servizzi ma għandhiex tittieħed 
fuq il-bażi unika tal-prezz għall-forniment 
tas-servizz, iżda filwaqt li jiġu kkunsidrati 
l-kriterji tal-kwalità u ta’ sostenibbiltà 
għas-servizzi soċjali.

Or. de

Emenda 1435
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F’konformità mal-prinċipji tal-
attenzjoni personalizzata u sħiħa, id-dritt 
tal-persuna li tagħżel, il-kontinwità fl-
attenzjoni u l-kwalità, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu formuli li jiżguraw il-
kontinwità fil-provvista ta' dawk is-
servizzi mill-entitajiet lill-utenti qabel il-
pubblikazzjoni ta’ din id-Direttiva ma’ 
dawk li jingħataw minn wara l-
pubblikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. es

Emenda 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu  2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri u/jew l-awtorità 
kontraenti għandhom jiżguraw li l-atturi 
ekonomiċi jirrispettaw l-obbligi relatati 
mal-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol, 
bħas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol, is-sikurezza soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol kif inhuma 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE, il-liġijiet, 
ir-regolamenti jew atti amministrattivi 
nazzjonali, għotjiet f’arbitraġġ, ftehimiet 
kollettivi kif ukoll id-dispożizzjonijiet tal-
liġi internazzjonali tax-xogħol speċifikati 
fl-Anness XI, li japplikaw fil-post fejn ser 
jiġi provdut is-servizz; dawn l-obbligi 
għandhom japplikaw ukoll 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, fejn 
ħaddiema minn Stat Membru wieħed 
jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor.

Or. de

Emenda 1437
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom il-libertà li 
jistabbilixxu li servizzi soċjali u servizzi 
speċifiċi oħrajn elenkati fl-Anness XVI 
għandhom jitwettqu minn tip speċifiku ta’ 
attur ekonomiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat li s-servizzi soċjali jitwettqu f’tip ta’ kumpanija li tippromwovi biss il-profitt 
u ma tippromwovix l-attenzjoni għall-individwi, l-Istati Membri individwi għandhom ikunu 
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jistgħu jistabbilixxu li s-servizzi soċjali għandhom isiru f'kumpanija b’għamla speċifika.

Emenda 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kontraenti jkollhom sodezza 
kreditizja sħiħa lejn l-operaturi ekonomiċi 
u jiżguraw li l-gvernijiet stess joħolqu 
għodda xierqa minn qabel biex 
jiggarantixxu protezzjoni għall-kreditu 
tal-operatur.

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Ma jistax jiġi tollerat l-istat fit-tul ta’ insolvenza tal-awtoritajiet pubbliċi f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-impriżi privati għax-xogħlijiet u s-servizzi pprovduti. L-istabbiliment ta’ 
strument ta’ garanzija xieraq li jkun jista’ jħares il-kreditu li l-operatur ekonomiku jkollu 
wara l-eżekuzzjoni tax-xogħol jista’ jkun strument essenzjali sabiex jiġi żgurat ħlas effettiv.

Emenda 1439
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu  2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm konformità mad-
dispożizzjonijiet dwar is-sottokuntrattar, 
kif stipulat fl-Artikolu 71.

Or. de
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Emenda 1440
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. F’kuntratti għal servizzi soċjali u 
servizzi oħrajn speċifiċi elenkati fl-
Anness XVI, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jitolbu lill-operaturi ekonomiċi 
biex jerġgħu jinvestu kull profitt miksub 
fl-istess operazzjoni fl-operazzjoni 
speċifika, jew li jippermettu li entitajiet li 
joperaw mingħajr skopijiet ta’ profitt biss 
jieħdu sehem bħala offerenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi enfasizzat li l-awtoritajiet kontraenti għandhom id-dritt li jimponu talbiet li jiżguraw 
li l-flus ta’ min iħallas it-taxxi għas-servizzi soċjali jintużaw għal dan il-għan, anki meta 
jużaw l-akkwist pubbliku u mhux biss f’operazzjonijiet lokali interni.

Emenda 1441
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu  2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
applikazzjoni tar-raġunijiet għall-
esklużjoni kif stipulat fl-Artikolu 55.

Or. de

Emenda 1442
Evelyne Gebhardt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu  2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. Fl-għażla tal-fornitur tas-servizz, l-
Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li 
jirrikorru għall-kuntratti riżervati kif 
stipulat fl-Artikolu 17.

Or. de

Emenda 1443
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu  2e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 e. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jirriservaw kuntratti speċifiċi għal 
organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ li 
jispeċjalizzaw fil-forniment ta' servizzi 
soċjali, jekk il-prinċipji bażiċi ta' 
trasparenza u trattament indaqs jiġu 
osservati.

Or. de

Emenda 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-għoti ta’ informazzjoni dwar ir-
riżultat tal-kompetizzjoni jxekkel l-infurzar 
tal-liġi, imur kontra l-interess pubbliku jew 
jippreġudika l-interessi kummerċjali 
leġittimi ta’ impriża partikolari, kemm 
jekk pubblika jew privata, jew jista’ 

L-informazzjoni dwar ir-riżultat tal-
kompetizzjoni għandha tiġi ppubblikata, 
sakemm il-pubblikazzjoni ma xxekkilx l-
infurzar tal-liġi jew ma tmurx kontra l-
interess pubbliku.
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jippreġudika kompetizzjoni leali bejn 
fornituri ta’ servizzi, din l-informazzjoni 
tista’ tinżamm milli tiġi ppubblikata.

Or. en

Emenda 1445
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Titolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TITOLU IIIa
REGOLI DWAR KONĊESSJONIJIET 
TA' XOGĦLIJIET PUBBLIĊI
[Dispożizzjonijiet speċifiċi oħra 
għandhom jiżdiedu permezz ta' emendi ta’ 
kompromess aktar tard]

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi oħra għandhom jiżdiedu permezz ta' emendi ta’ kompromess aktar 
tard 

Emenda 1446
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Titlolu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TITOLU IIIb 
REGOLI DWAR KONĊESSJONIJIET 
TA' SERVIZZI PUBBLIĊI
Artikolu (...)
Regolamenti applikabbli
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Għal konċessjonijiet ta’ servizzi japplikaw 
ir-regolamenti ta’ din id-Direttiva dwar il-
Konċessjonijiet ta’ Xogħlijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’ dan il-punt għandha ssir diskussjoni dwar jekk ir-regolamenti dwar il-konċessjonijiet ta’ 
xogħlijiet pubbliċi u servizzi għandhomx jiġu integrati fid-Direttiva dwar il-Koordinazzjoni 
tas-Sejħiet għall-Offerti, sabiex tiġi żgurata l-uniformità tal-ordinament ġuridiku. 
Applikazzjoni analoga tar-Regolamenti dwar il-Konċessjonijiet ta’ Xogħlijiet Pubbliċi mhijiex 
possibbli fl-aspetti kollha, din għandha tkun diskussa.

Dispożizzjonijiet speċifiċi oħra għandhom jiżdiedu permezz ta' emendi ta’ kompromess 
f’perjodu aktar tard. 

Emenda 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Titlu 4 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

GOVERNANZA INFURZAR, RAPPORTAR U 
KOOPERAZZJONI 
AMMINISTRATTIVA

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza.

Emenda 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu  1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ li jirriżulta li operatur ekonomiku 
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jew sottokuntrattur maħtur għal kuntratt 
ikun wera nuqqasijiet sinifikanti jew 
persistenti fir-rigward tal-konformità ma’ 
kwalunkwe rekwiżit essenzjali skont il-
kuntratt, l-awtorità kontraenti għandha 
tikkomunika l-fatti u d-dettalji neċessarji
lill-awtoritajiet superviżorji u 
amministrattivi msemmija fl-Artikoli 84 u 
88.

Or. de

Emenda 1449
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu  1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti jkunu jistgħu 
jiksbu faċilment l-informazzjoni u l-
assistenza rigward l-applikazzjoni ta’ dan 
l-Artikolu permezz tal-awtoritajiet 
superviżorji u amministrattivi msemmija 
fl-Artikoli 84 u 88.

Or. de

Emenda 1450
Wim van de Camp

Proposta għal Direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 
89/665/KEE, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw applikazzjoni korretta ta’ of din 
id-Direttiva permezz ta’ mekkaniżmi 
effettivi, disponibbli u trasparenti li 

imħassar
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jikkumplimentaw is-sistema implimentati 
għar-reviżjoni tad-deċiżjonijiet meħuda 
mill-awtoritajiet kontraenti.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Huwa superfluwu li f’direttiva tiġi inkluża dispożizzjoni li dik id-direttiva għandha tkun 
applikata b’mod korrett.

Emenda 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 
89/665/KEE, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw applikazzjoni korretta ta’ din id-
Direttiva permezz ta’ mekkaniżmi effettivi, 
disponibbli u trasparenti li 
jikkumplimentaw is-sistema implimentati 
għar-reviżjoni tad-deċiżjonijiet meħuda 
mill-awtoritajiet kontraenti.

1. Sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni 
korretta u effiċjenti b’mod effettiv, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li mill-inqas 
il-kompiti stipulati f'dan l-Artikolu 
jitwettqu minn awtorità jew struttura 
waħda jew aktar. Dawn għandhom 
jindikaw l-awtoritajiet jew l-istrutturi 
kompetenti kollha lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza.

Emenda 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-applikazzjoni tar-regoli ta’ akkwist 
pubbliku tiġi mmonitorjata, inkluża l-



PE492.869v01-00 56/173 AM\908760MT.doc

MT

implimentazzjoni ta' proġetti kofinanzjati 
mill-Unjoni bil-ħsieb li jiġu identifikati 
theddidiet għall-interessi finanzjarji tal-
Unjoni. Dan il-monitoraġġ għandu 
jintuża biex jiġu evitati, identifikati u 
rrappurtati b'mod adegwat każijiet 
possibbli ta’ frodi, korruzzjoni u konflitt 
ta' interess relatati mal-akkwist, kif ukoll 
irregolaritajiet serji oħra.
Meta l-awtoritajiet jew strutturi ta’ 
sorveljanza jidentifikaw ksur speċifiku 
jew problemi sistematiċi, dawn għandhom 
is-setgħa li jirreferu dawk il-problemi lill-
awtoritajiet nazzjonali tal-verifika, lill-
qrati jew lit-tribunali jew lil awtoritajiet 
jew strutturi oħra xierqa, bħall-
Ombudsman, il-Parlamenti nazzjonali jew 
il-kumitati tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza.

Emenda 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Ir-riżultati tal-attivitajiet ta' 
monitoraġġ skont il-paragrafu 2 
għandhom ikunu magħmula disponibbli 
għall-pubbliku permezz ta’ mezzi xierqa 
ta' informazzjoni.  B'mod partikolari, l-
Istati Membri għandhom jippubblikaw, 
mill-inqas kull sentejn, deskrizzjoni 
ġenerali tas-sorsi l-aktar frekwenti ta’ 
applikazzjoni ħażina jew ta' inċertezza 
legali, inklużi problemi strutturali jew 
rikorrenti possibbli fl-applikazzjoni tar-
regoli, hawn taħt imsemmija bħala 
każijiet possibbli ta’ frodi u mġiba illegali 
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oħra.
Kull sentejn, l-Istati Membri għandhom 
jgħaddu lill-Kummissjoni deskrizzjoni 
ġenerali tal-politiki nazzjonali tagħhom 
dwar l-akkwist sostenibbli, li tiddeskrivi l-
pjanijiet ta' azzjoni u l-inizjattivi 
nazzjonali rilevanti u, fejn din tkun 
magħrufa, l-implimentazzjoni prattika 
tagħhom. Dawn għandhom jindikaw ukoll 
ir-rata ta’ suċċess tal-SMEs fl-akkwist 
pubbliku; fejn din tkun inqas minn 50 % 
f'termini tal-valuri tal-kuntratti mogħtija 
lil SMEs, l-Istati Membri għandhom 
jindikaw jekk hemmx xi inizjattivi fis-seħħ 
biex din ir-rata ta' suċċess tiżdied.
Fuq il-bażi tad-dejta riċevuta, il-
Kummissjoni għandha toħroġ rapport 
b’mod regolari dwar l-implimentazzjoni u 
l-aħjar prattiki ta' politiki bħal dawn fis-
Suq Intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza.

Emenda 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Kull persuna jew korp li ma jkollux 
aċċess għal proċeduri ta’ reviżjoni skont 
id-Direttiva tal-Kunsill 89/665/KEE 
għandha tingħata l-possibbiltà li tindika 
ksur possibbli ta' din id-Direttiva lil 
awtorità  jew struttura kompetenti li 
għandha tikkunsidra kif xieraq kull 
ilment sostanzjat biżżejjed u tieħu miżuri 
xierqa soġġetti għas-setgħat u l-
kompetenzi previsti fil-liġi nazzjonali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza.

Emenda 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
gwida dwar l-interpretazzjoni u l-
applikazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni dwar l-
akkwist pubbliku tkun disponibbli 
mingħajr ħlas sabiex l-awtoritajiet 
kontraenti u l-atturi ekonomiċi jingħataw 
għajnuna biex japplikaw ir-regoli tal-
Unjoni dwar l-akkwist pubbliku b'mod 
korrett. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza.

Emenda 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1e. L-Istati Membri għandhom, mingħajr 
ħsara għall-proċeduri ġenerali u l-metodi 
ta’ ħidma stabbiliti mill-Kummissjoni 
għall-komunikazzjonijiet u l-kuntratti 
tagħha mal-Istati Membri, jaħtru punt ta’ 
kuntatt speċifiku għall-kooperazzjoni mal-
Kummissjoni rigward l-applikazzjoni tal-



AM\908760MT.doc 59/173 PE492.869v01-00

MT

liġi tal-Unjoni u l-implimentazzjoni tal-
baġit mill-Unjoni fuq il-bażi tal-
Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea u l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza.

Emenda 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1f. L-awtoritajiet kontraenti għandhom, 
mill-inqas għal kemm idum it-terminu tal-
kuntratt, iżommu kopji tal-kuntratti 
konklużi kollha b’valur ekwivalenti għal 
jew ogħla minn
(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;
(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
ta’ xogħlijiet pubbliċi.
Dawn għandhom jagħtu aċċess għal dawn 
il-kuntratti b’konformità ma’ kwalunkwe 
regola applikabbli dwar l-aċċess għad-
dokumenti u l-protezzjoni tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza.

Emenda 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta għal direttiva
Artikolu 83 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 83a
Reġistru dwar in-nuqqas ta’ konformità

1. Jekk attur ekonomiku jikser il-
kundizzjonijiet stipulati fil-kuntratt, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
protezzjoni soċjali u l-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol u s-
sottokuntrattar, dan għandu jitniżżel 
f'reġistru dwar in-nuqqas ta’ konformità 
tar-regoli tal-akkwist pubbliku.
2. Ir-reġistru dwar in-nuqqas ta' 
konformità għandu jiġi pproċessat u 
aġġornat b’mod regolari mill-awtoritajiet 
superviżorji u amministrattivi msemmija 
fl-Artikoli 84 u 88. L-awtoritajiet 
kontraenti għandu jkollhom id-dritt u l-
obbligu li jikkonsultaw lir-reġistru qabel 
ma jagħtu kuntratt pubbliku.

Or. en

Emenda 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 83a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 83a
Ir-reġistru tan-nuqqas ta' konformità
Jekk operatur ekonomiku jikser il-
kundizzjonijiet stipulati fil-kuntratt, 
b'mod partikolari dawk relatati mas-
sigurtà soċjali u tax-xogħol, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u s-
sottokuntrattar, huwa għandu jitniżżel fir-
reġistru tan-nuqqas ta' konformità. L-
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inklużjoni f'reġistru tan-nuqqas ta' 
konformità għandha tkun raġuni għall-
esklużjoni.

Or. de

Emenda 1460
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 84 imħassar
Sorveljanza pubblika
1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
korp indipendenti wieħed responsabbli 
mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’ 
sorveljanza’). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.
L-awtoritajiet kontraenti kollha 
għandhom ikunu soġġetti għas-
sorveljanza bħal din.
2. L-awtoritajiet kompetenti involuti fl-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom 
ikunu organizzati b’tali mod li jkunu 
evitati l-kunflitti ta’ interess. Is-sistema 
ta’ sorveljanza pubblika għandhom ikunu 
trasparenti. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu ppubblikati d-dokumenti ta’ gwida u 
opinjoni kollha u r-rapport annwali li juri 
l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-
regoli stabbiliti f’din id-Direttiva. 
Ir-rapport annwali għandu jinkludi dawn 
li ġejjin:
indikazzjoni tar-rata ta’ suċċess tal-
impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fl-
akkwist pubbliku. fejn il-perċentwal ikun 
inqas minn 50 % f’termini ta’ valuri ta’ 
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kuntratti mogħtija lill-SMEs, ir-rapport 
għandu jipprovdi analiżi tar-raġunijiet 
għal dan.
(b) ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki 
dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet 
marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-
inklużjoni soċjali inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilitajiet, jew it-
trawwim tal-innovazzjoni;
(c) informazzjoni dwar il-monitoraġġ u s-
segwitu ta’ ksur tar-regoli ta’ akkwist li 
jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni 
f’konformità mal-paragrafi 3 sa 5 ta’ dan 
l-Artikolu;
(d) dejta ċentralizzata dwar każijiet 
rappurtati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt 
ta’ interessi u irregolaritajiet serji oħra 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi 
dawk li jaffettwaw proġetti kofinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni. 
3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:
(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-awtoritajiet kontraenti u 
b’mod partikolari, mill-korpi ċentrali 
għall-akkwisti;
(b) li jipprovdi parir legali lil awtoritajiet 
kontraenti dwar l-interpretazzjoni tar-
regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku u 
dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi;
(c) li joħroġ opinjonijiet u gwida ta’ 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta’ 
interess ġenerali rigward l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
regoli tal-akkwist pubbliku, dwar 
kwistjonijiet rikorrenti u dwar 
diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
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Ewropea; 
(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi ta’ 
indikaturi ta’ twissija komprensivi u 
azzjonabbli li jipprevjenu, jidentifikaw u 
jirrapportaw b’mod adegwat każijiet ta’ 
frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ interess u 
irregolaritajiet serji oħra fl-akkwist;
(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn 
vjolazzjonijiet speċifiċi identifikati u lejn 
problemi sistemiċi;
(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-awtoritajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi 
ma tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;
(g) is-sorveljanza ta’ deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazzjonali wara 
sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri li 
jistabbilixxu vjolazzjonijiet tar-regoli tal-
Unjoni tal-akkwist pubbliku relatati ma’ 
proġetti kofinanzjati mill-Unjoni; Il-korp 
ta’ sorveljanza għandu jirrapporta lill-
Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi 
kwalunkwe ksur tal-proċeduri ta’ akkwist 
tal-Unjoni meta dawn huma relatati mal-
kuntratti direttament jew indirettament 
iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. 
Il-kompiti msemmija fil-punt (e) 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell taħt il-
liġi nazzjonali jew taħt is-sistema 
stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 
89/665/KEE.
L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 
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kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet 
kontraenti meta jkun identifika ksur 
matul l-attività ta’ monitoraġġ u ta’ 
konsulenza legali tagħhom.
4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri 
ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti 
mill-Kummissjoni għall-
komunikazzjonijiet u l-kuntratti tagħha 
mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt 
speċifiku għall-Kummissjoni meta 
jissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit 
mill-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Għandu jirraporta mal-Kummissjoni 
dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-
Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-
għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament 
jew indirettament mill-Unjoni. 
Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali 
u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti mill-
Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u 
l-kuntratti tagħha mal-Istati Membri, il-
korp ta’ sorveljanza għandu jaġixxi bħala 
punt ta’ kuntatt speċifiku għall-
Kummissjoni meta jissorvelja l-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fuq il-bażi 
tal-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Għandu jirraporta mal-
Kummissjoni dwar kwalunkwe vjolazzjoni 
ta’ din id-Direttiva fi proċeduri ta’ 
akkwist għall-għoti ta’ kuntratti 
ffinanzjati direttament jew indirettament 
mill-Unjoni.
Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-korp ta’ 
sorveljanza biex janalizza ksur allegat tar-
regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda 
lill-korp ta’ sorveljanza biex isegwi ċertu 
każijiet u jiżgura li jittieħdu l-konsegwenzi 
xierqa mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali li se jkunu obbligati jsegwu l-
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istruzzjonijiet tagħha għall-ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati.
5. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza sabiex jiżgura li d-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-
prinċipji tat-Trattat ma għandhomx 
jieħdu post jew jippreġudikaw ir-rwol 
istituzzjonali tal-Kummissjoni bħala 
gwardjan tat-Trattat. Meta l-Kummissjoni 
tiddeċiedi li tirreferi t-trattament ta’ każ 
individwali skont il-paragrafu 4, għandu 
jibqa’ jkollha d-dritt li tintevjeni skont is-
setgħat ikkonferiti lilha mit-Trattat.
6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrażmettu lill-korp ta’ sorveljanza it-test 
sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha b’valur 
ekwivalenti għal jew ikbar minn
(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;
(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
ta’ xogħlijiet pubbliċi.
7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali 
dwar l-aċċess għall-informazzjoni u 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta, il-
korp ta’ sorveljanza, għandu, wara li 
jirċievi talba bil-miktub, jagħti aċċess 
dirett mhux ristrett u sħiħ, u mingħajr 
ħlas għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6. L-aċċess għal ċertu 
partijiet tal-kuntratt jista’ jkun miċħud 
meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar 
tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess 
pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-interessi 
kummerċjali leġittimi ta’ atturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.
L-aċċess għal partijiet li jistgħu jkunu 
rilaxxati għandu jingħata fi żmien 
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raġonevoli u mhux iktar tard minn 
45 ġurnata mid-data tat-talba.
L-applikanti li jagħmlu talba għal aċċess 
għal kuntratt ma għandhomx għalfejn 
juru ebda interess dirett jew indirett 
relatat ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jippubblikaha.
8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 84 imħassar
Sorveljanza pubblika
1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
korp indipendenti wieħed responsabbli 
mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’ 
sorveljanza’). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.
L-awtoritajiet kontraenti kollha 
għandhom ikunu soġġetti għas-
sorveljanza bħal din.
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2. L-awtoritajiet kompetenti involuti fl-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom 
ikunu organizzati b’tali mod li jkunu 
evitati l-kunflitti ta’ interess. Is-sistema 
ta’ sorveljanza pubblika għandhom ikunu 
trasparenti. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu ppubblikati d-dokumenti ta’ gwida u 
opinjoni kollha u r-rapport annwali li juri 
l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-
regoli stabbiliti f’din id-Direttiva. 
Ir-rapport annwali għandu jinkludi dawn 
li ġejjin:
indikazzjoni tar-rata ta’ suċċess tal-
impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fl-
akkwist pubbliku. fejn il-perċentwal ikun 
inqas minn 50 % f’termini ta’ valuri ta’ 
kuntratti mogħtija lill-SMEs, ir-rapport 
għandu jipprovdi analiżi tar-raġunijiet 
għal dan;
(b) ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki 
dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet 
marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-
inklużjoni soċjali inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilitajiet, jew it-
trawwim tal-innovazzjoni;
(c) informazzjoni dwar il-monitoraġġ u s-
segwitu ta’ ksur tar-regoli ta’ akkwist li 
jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni 
f’konformità mal-paragrafi 3 sa 5 ta’ dan 
l-Artikolu;
(d) dejta ċentralizzata dwar każijiet 
rappurtati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt 
ta’ interessi u irregolaritajiet serji oħra 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi 
dawk li jaffettwaw proġetti kofinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni. 
3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:
(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-awtoritajiet kontraenti u 
b’mod partikolari, mill-korpi ċentrali 
għall-akkwisti;
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(b) li jipprovdi parir legali lil awtoritajiet 
kontraenti dwar l-interpretazzjoni tar-
regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku u 
dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi;
(c) li joħroġ opinjonijiet u gwida ta’ 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta’ 
interess ġenerali rigward l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
regoli tal-akkwist pubbliku, dwar 
kwistjonijiet rikorrenti u dwar 
diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea; 
(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi ta’ 
indikaturi ta’ twissija komprensivi u 
azzjonabbli li jipprevjenu, jidentifikaw u 
jirrapportaw b’mod adegwat każijiet ta’ 
frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ interess u 
irregolaritajiet serji oħra fl-akkwist;
(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn 
vjolazzjonijiet speċifiċi identifikati u lejn 
problemi sistemiċi;
(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-awtoritajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi 
ma tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;
(g) is-sorveljanza ta’ deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazzjonali wara 
sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri li 
jistabbilixxu vjolazzjonijiet tar-regoli tal-
Unjoni tal-akkwist pubbliku relatati ma’ 
proġetti kofinanzjati mill-Unjoni; Il-korp 
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ta’ sorveljanza għandu jirrapporta lill-
Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi 
kwalunkwe ksur tal-proċeduri ta’ akkwist 
tal-Unjoni meta dawn huma relatati mal-
kuntratti direttament jew indirettament 
iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. 
Il-kompiti msemmija fil-punt (e) 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell taħt il-
liġi nazzjonali jew taħt is-sistema 
stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 
89/665/KEE.
L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 
kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet 
kontraenti meta jkun identifika ksur
matul l-attività ta’ monitoraġġ u ta’ 
konsulenza legali tagħhom.
4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri 
ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti 
mill-Kummissjoni għall-
komunikazzjonijiet u l-kuntratti tagħha 
mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt 
speċifiku għall-Kummissjoni meta 
jissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit 
mill-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Għandu jirraporta mal-Kummissjoni 
dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-
Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-
għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament 
jew indirettament mill-Unjoni. 
Il-Kummissjoni tista’ b'mod partikolari 
tirreferi lill-korp ta' sorveljanza t-
trattament ta’ każijiet individwali meta 
kuntratt ikun għadu ma ġiex konkluż jew 
meta proċedura ta' reviżjoni tkun għadha 
tista’ ssir. Hija tista’ wkoll tafda lill-korp 
ta' sorveljanza bl-attivitajiet ta' 
monitoraġġ meħtieġa biex tiġi żgurata l-
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implimentazzjoni tal-miżuri li għalihom 
huma impenjati l-Istati Membri sabiex jiġi 
rimedjat ksur tar-regoli ta’ akkwist 
pubbliku tal-Unjoni u tal-prinċipji 
identifikati mill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-korp ta’ 
sorveljanza biex janalizza ksur allegat tar-
regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda 
lill-korp ta’ sorveljanza biex isegwi ċertu 
każijiet u jiżgura li jittieħdu l-konsegwenzi 
xierqa mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali li se jkunu obbligati jsegwu l-
istruzzjonijiet tagħha għall-ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati.
5. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza sabiex jiżgura li d-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-
prinċipji tat-Trattat ma għandhomx 
jieħdu post jew jippreġudikaw ir-rwol 
istituzzjonali tal-Kummissjoni bħala 
gwardjan tat-Trattat. Meta l-Kummissjoni 
tiddeċiedi li tirreferi t-trattament ta’ każ 
individwali skont il-paragrafu 4, għandu 
jibqa’ jkollha d-dritt li tintevjeni skont is-
setgħat ikkonferiti lilha mit-Trattat.
6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrażmettu lill-korp ta’ sorveljanza it-test 
sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha b’valur 
ekwivalenti għal jew ikbar minn
(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;
(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
ta’ xogħlijiet pubbliċi.
7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali 
dwar l-aċċess għall-informazzjoni u 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta, il-
korp ta’ sorveljanza, għandu, wara li 
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jirċievi talba bil-miktub, jagħti aċċess 
dirett mhux ristrett u sħiħ, u mingħajr 
ħlas għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6. L-aċċess għal ċertu 
partijiet tal-kuntratt jista’ jkun miċħud 
meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar 
tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess 
pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-interessi 
kummerċjali leġittimi ta’ atturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.
L-aċċess għal partijiet li jistgħu jkunu 
rilaxxati għandu jingħata fi żmien 
raġonevoli u mhux iktar tard minn 
45 ġurnata mid-data tat-talba.
L-applikanti li jagħmlu talba għal aċċess 
għal kuntratt ma għandhomx għalfejn 
juru ebda interess dirett jew indirett 
relatat ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jippubblikaha.
8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza. Din l-EM tħassar għalkollox l-Artikolu 84 dwar 
is-Sorveljanza Pubblika. L-għoti ta’ mandat lil korp ta’ sorveljanza nazzjonali f'kull Stat 
Membru wieħed iwassal għal ksur tal-prinċipju tas-sussidjarjetà u jkun impossibbli li jiġi 
implimentat għall-Istati Membri b’amministrazzjonijiet jew strutturi federali li ġew trasferiti.

Emenda 1462
Wim van de Camp

Proposta għal Direttiva
Artikolu 84
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
korp indipendenti wieħed responsabbli 
mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’ 
sorveljanza’). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.

imħassar

L-awtoritajiet kontraenti kollha 
għandhom ikunu soġġetti għas-
sorveljanza bħal din.

2. L-awtoritajiet kompetenti involuti fl-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom 
ikunu organizzati b’tali mod li jkunu 
evitati l-kunflitti ta’ interess. Is-sistema 
ta’ sorveljanza pubblika għandhom ikunu 
trasparenti. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu ppubblikati d-dokumenti ta’ gwida u 
opinjoni kollha u r-rapport annwali li juri 
l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-
regoli stabbiliti f’din id-Direttiva. 

Ir-rapport annwali għandu jinkludi dawn 
li ġejjin:

(a) indikazzjoni tar-rata ta’ suċċess tal-
impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fl-
akkwist pubbliku. fejn il-perċentwal ikun 
inqas minn 50 % f’termini ta’ valuri ta’ 
kuntratti mogħtija lill-SMEs, ir-rapport 
għandu jipprovdi analiżi tar-raġunijiet 
għal dan;

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

(c) informazzjoni dwar il-monitoraġġ u s-
segwitu ta’ ksur tar-regoli ta’ akkwist li 
jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni 
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f’konformità mal-paragrafi 3 sa 5 ta’ dan 
l-Artikolu;

(d) dejta ċentralizzata dwar każijiet 
rappurtati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt 
ta’ interessi u irregolaritajiet serji oħra 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi 
dawk li jaffettwaw proġetti kofinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni.

3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:

(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-awtoritajiet kontraenti u 
b’mod partikolari, mill-korpi ċentrali 
għall-akkwisti;

(b) li jipprovdi parir legali lil awtoritajiet 
kontraenti dwar l-interpretazzjoni tar-
regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku u 
dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi;

(c) li joħroġ opinjonijiet u gwida ta’ 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta’ 
interess ġenerali rigward l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
regoli tal-akkwist pubbliku, dwar 
kwistjonijiet rikorrenti u dwar 
diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea;
(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi ta’ 
indikaturi ta’ twissija komprensivi u 
azzjonabbli li jipprevjenu, jidentifikaw u 
jirrapportaw b’mod adegwat każijiet ta’ 
frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ interess u 
irregolaritajiet serji oħra fl-akkwist;
(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn 
vjolazzjonijiet speċifiċi identifikati u lejn 
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problemi sistemiċi;
(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-awtoritajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi 
ma tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;
(g) is-sorveljanza ta’ deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazzjonali wara 
sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri li 
jistabbilixxu vjolazzjonijiet tar-regoli tal-
Unjoni tal-akkwist pubbliku relatati ma’ 
proġetti kofinanzjati mill-Unjoni; Il-korp 
ta’ sorveljanza għandu jirrapporta lill-
Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi 
kwalunkwe ksur tal-proċeduri ta’ akkwist 
tal-Unjoni meta dawn huma relatati mal-
kuntratti direttament jew indirettament 
iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. 
Il-kompiti msemmija fil-punt (e) 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell taħt il-
liġi nazzjonali jew taħt is-sistema 
stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 
89/665/KEE.
L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 
kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet 
kontraenti meta jkun identifika ksur 
matul l-attività ta’ monitoraġġ u ta’ 
konsulenza legali tagħhom.
4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri 
ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti 
mill-Kummissjoni għall-
komunikazzjonijiet u l-kuntratti tagħha 
mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt 
speċifiku għall-Kummissjoni meta 
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jissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit 
mill-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Għandu jirraporta mal-Kummissjoni 
dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-
Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-
għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament 
jew indirettament mill-Unjoni. 
Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali 
u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti mill-
Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u 
l-kuntratti tagħha mal-Istati Membri, il-
korp ta’ sorveljanza għandu jaġixxi bħala 
punt ta’ kuntatt speċifiku għall-
Kummissjoni meta jissorvelja l-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fuq il-bażi 
tal-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Għandu jirraporta mal-
Kummissjoni dwar kwalunkwe vjolazzjoni 
ta’ din id-Direttiva fi proċeduri ta’ 
akkwist għall-għoti ta’ kuntratti 
ffinanzjati direttament jew indirettament 
mill-Unjoni.
Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-korp ta’ 
sorveljanza biex janalizza ksur allegat tar-
regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda 
lill-korp ta’ sorveljanza biex isegwi ċertu 
każijiet u jiżgura li jittieħdu l-konsegwenzi 
xierqa mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali li se jkunu obbligati jsegwu l-
istruzzjonijiet tagħha għall-ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati.
5. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza sabiex jiżgura li d-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-
prinċipji tat-Trattat ma għandhomx 
jieħdu post jew jippreġudikaw ir-rwol 
istituzzjonali tal-Kummissjoni bħala 
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gwardjan tat-Trattat. Meta l-Kummissjoni 
tiddeċiedi li tirreferi t-trattament ta’ każ 
individwali skont il-paragrafu 4, għandu 
jibqa’ jkollha d-dritt li tintevjeni skont is-
setgħat ikkonferiti lilha mit-Trattat.
6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrażmettu lill-korp ta’ sorveljanza it-test 
sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha b’valur 
ekwivalenti għal jew ikbar minn
(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;
(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
ta’ xogħlijiet pubbliċi.
7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali 
dwar l-aċċess għall-informazzjoni u 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta, il-
korp ta’ sorveljanza, għandu, wara li 
jirċievi talba bil-miktub, jagħti aċċess 
dirett mhux ristrett u sħiħ, u mingħajr 
ħlas għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6. L-aċċess għal ċertu 
partijiet tal-kuntratt jista’ jkun miċħud 
meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar 
tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess 
pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-interessi 
kummerċjali leġittimi ta’ atturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.
L-aċċess għal partijiet li jistgħu jkunu 
rilaxxati għandu jingħata fi żmien 
raġonevoli u mhux iktar tard minn 45 
ġurnata mid-data tat-talba.
L-applikanti li jagħmlu talba għal aċċess 
għal kuntratt ma għandhomx għalfejn 
juru ebda interess dirett jew indirett 
relatat ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jippubblikaha.
8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
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rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li jitwaqqfu korpi ta' sorveljanza nazzjonali u biex dawn jingħataw it-test sħiħ tal-
kuntratti kollha konklużi jvarja b'mod ċar mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Għandu jkun hemm 
aktar fiduċja fis-sorveljanza demokratika fuq l-awtoritajiet kontraenti. Barra minn hekk, 
dawn ir-regoli jkomplu joħolqu aktar piżijiet amministrattivi għall-awtoritajiet kontraenti.

Emenda 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 84 imħassar
Sorveljanza pubblika
1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
korp indipendenti wieħed responsabbli 
mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’ 
sorveljanza’). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.
L-awtoritajiet kontraenti kollha 
għandhom ikunu soġġetti għas-
sorveljanza bħal din.
2. L-awtoritajiet kompetenti involuti fl-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom 
ikunu organizzati b’tali mod li jkunu 
evitati l-kunflitti ta’ interess. Is-sistema 
ta’ sorveljanza pubblika għandhom ikunu 
trasparenti. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu ppubblikati d-dokumenti ta’ gwida u 
opinjoni kollha u r-rapport annwali li juri 
l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-
regoli stabbiliti f’din id-Direttiva. 
Ir-rapport annwali għandu jinkludi dawn 
li ġejjin:
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(a) indikazzjoni tar-rata ta’ suċċess tal-
impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fl-
akkwist pubbliku. fejn il-perċentwal ikun 
inqas minn 50 % f’termini ta’ valuri ta’ 
kuntratti mogħtija lill-SMEs, ir-rapport 
għandu jipprovdi analiżi tar-raġunijiet 
għal dan;
(b) ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki 
dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet 
marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-
inklużjoni soċjali inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilitajiet, jew it-
trawwim tal-innovazzjoni;
(c) informazzjoni dwar il-monitoraġġ u s-
segwitu ta’ ksur tar-regoli ta’ akkwist li 
jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni 
f’konformità mal-paragrafi 3 sa 5 ta’ dan 
l-Artikolu;
(d) dejta ċentralizzata dwar każijiet 
rappurtati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt 
ta’ interessi u irregolaritajiet serji oħra 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi 
dawk li jaffettwaw proġetti kofinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni. 
3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:
(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-awtoritajiet kontraenti u 
b’mod partikolari, mill-korpi ċentrali 
għall-akkwisti;
(b) li jipprovdi parir legali lil awtoritajiet 
kontraenti dwar l-interpretazzjoni tar-
regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku u 
dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi;
(c) li joħroġ opinjonijiet u gwida ta’ 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta’ 
interess ġenerali rigward l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
regoli tal-akkwist pubbliku, dwar 
kwistjonijiet rikorrenti u dwar 
diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
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pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea; 
(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi ta’ 
indikaturi ta’ twissija komprensivi u 
azzjonabbli li jipprevjenu, jidentifikaw u 
jirrapportaw b’mod adegwat każijiet ta’ 
frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ interess u 
irregolaritajiet serji oħra fl-akkwist;
(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn 
vjolazzjonijiet speċifiċi identifikati u lejn 
problemi sistemiċi;
(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-awtoritajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi 
ma tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;
(g) is-sorveljanza ta’ deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazzjonali wara 
sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri li 
jistabbilixxu vjolazzjonijiet tar-regoli tal-
Unjoni tal-akkwist pubbliku relatati ma’ 
proġetti kofinanzjati mill-Unjoni; Il-korp 
ta’ sorveljanza għandu jirrapporta lill-
Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi 
kwalunkwe ksur tal-proċeduri ta’ akkwist 
tal-Unjoni meta dawn huma relatati mal-
kuntratti direttament jew indirettament 
iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. 
Il-kompiti msemmija fil-punt (e) 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell taħt il-
liġi nazzjonali jew taħt is-sistema 
stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 
89/665/KEE.
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L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 
kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet 
kontraenti meta jkun identifika ksur 
matul l-attività ta’ monitoraġġ u ta’ 
konsulenza legali tagħhom.
4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri 
ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti 
mill-Kummissjoni għall-
komunikazzjonijiet u l-kuntratti tagħha 
mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt 
speċifiku għall-Kummissjoni meta 
jissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit 
mill-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Għandu jirraporta mal-Kummissjoni 
dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-
Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-
għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament 
jew indirettament mill-Unjoni. 
Il-Kummissjoni tista’ b'mod partikolari 
tirreferi lill-korp ta' sorveljanza t-
trattament ta’ każijiet individwali meta 
kuntratt ikun għadu ma ġiex konkluż jew 
meta proċedura ta' reviżjoni tkun għadha 
tista’ ssir. Hija tista’ wkoll tafda lill-korp 
ta' sorveljanza bl-attivitajiet ta' 
monitoraġġ meħtieġa biex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni tal-miżuri li għalihom 
huma impenjati l-Istati Membri sabiex jiġi 
rimedjat ksur tar-regoli ta’ akkwist 
pubbliku tal-Unjoni u tal-prinċipji 
identifikati mill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-korp ta’ 
sorveljanza biex janalizza ksur allegat tar-
regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda 
lill-korp ta’ sorveljanza biex isegwi ċertu 
każijiet u jiżgura li jittieħdu l-konsegwenzi 
xierqa mill-awtoritajiet kompetenti 
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nazzjonali li se jkunu obbligati jsegwu l-
istruzzjonijiet tagħha għall-ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati.
5. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza sabiex jiżgura li d-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-
prinċipji tat-Trattat ma għandhomx 
jieħdu post jew jippreġudikaw ir-rwol 
istituzzjonali tal-Kummissjoni bħala 
gwardjan tat-Trattat. Meta l-Kummissjoni 
tiddeċiedi li tirreferi t-trattament ta’ każ 
individwali skont il-paragrafu 4, għandu 
jibqa’ jkollha d-dritt li tintevjeni skont is-
setgħat ikkonferiti lilha mit-Trattat.
6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrażmettu lill-korp ta’ sorveljanza it-test 
sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha b’valur 
ekwivalenti għal jew ikbar minn
(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;
(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
ta’ xogħlijiet pubbliċi.
7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali 
dwar l-aċċess għall-informazzjoni u 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta, il-
korp ta’ sorveljanza, għandu, wara li 
jirċievi talba bil-miktub, jagħti aċċess 
dirett mhux ristrett u sħiħ, u mingħajr 
ħlas għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6. L-aċċess għal ċertu 
partijiet tal-kuntratt jista’ jkun miċħud 
meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar 
tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess 
pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-interessi 
kummerċjali leġittimi ta’ atturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.
L-aċċess għal partijiet li jistgħu jkunu 



PE492.869v01-00 82/173 AM\908760MT.doc

MT

rilaxxati għandu jingħata fi żmien 
raġonevoli u mhux iktar tard minn 
45 ġurnata mid-data tat-talba.
L-applikanti li jagħmlu talba għal aċċess 
għal kuntratt ma għandhomx għalfejn 
juru ebda interess dirett jew indirett 
relatat ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jippubblikaha.
8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament propost se jżid b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv fuq in-naħa tal-Istati
Membri.  Barra minn hekk, dan se jinfluwenza l-organizzazzjoni interna tal-amministrazzjoni 
fl-Istati Membri. Deċiżjonijiet fir-rigward ta’ attivitajiet li għandhom jitwettqu sabiex tiġi 
żgurata l-applikazzjoni korretta tad-direttiva u l-istituzzjonijiet responsabbli għandhom 
jitħallew għad-diskrezzjoni tal-Istati Membri.

Emenda 1464
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
korp indipendenti wieħed responsabbli 
mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’ 
sorveljanza’).  L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.

imħassar

L-awtoritajiet kontraenti kollha 
għandhom ikunu soġġetti għas-
sorveljanza bħal din.
2. L-awtoritajiet kompetenti involuti fl-
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attivitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom 
ikunu organizzati b’tali mod li jkunu 
evitati l-kunflitti ta’ interess. Is-sistema 
ta’ sorveljanza pubblika għandhom ikunu 
trasparenti. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu ppubblikati d-dokumenti ta’ gwida u 
opinjoni kollha u r-rapport annwali li juri 
l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-
regoli stabbiliti f’din id-Direttiva.
Ir-rapport annwali għandu jinkludi dawn 
li ġejjin:
(a) indikazzjoni tar-rata ta’ suċċess tal-
impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fl-
akkwist pubbliku. fejn il-perċentwal ikun 
inqas minn 50 % f’termini ta’ valuri ta’ 
kuntratti mogħtija lill-SMEs, ir-rapport 
għandu jipprovdi analiżi tar-raġunijiet 
għal dan.
(b) ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki 
dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet 
marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-
inklużjoni soċjali inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilitajiet, jew it-
trawwim tal-innovazzjoni.
(c) informazzjoni dwar il-monitoraġġ u s-
segwitu ta’ ksur tar-regoli ta’ akkwist li 
jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni 
f’konformità mal-paragrafi 3 sa 5 ta’ dan 
l-Artikolu;

(d) dejta ċentralizzata dwar każijiet 
rappurtati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt 
ta’ interessi u irregolaritajiet serji oħra 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi 
dawk li jaffettwaw proġetti kofinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni. 

3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:

(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-awtoritajiet kontraenti u 
b’mod partikolari, mill-korpi ċentrali 
għall-akkwisti;
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(b) li jipprovdi parir legali lil awtoritajiet 
kontraenti dwar l-interpretazzjoni tar-
regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku u 
dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi;
(c) li joħroġ opinjonijiet u gwida ta’ 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta’ 
interess ġenerali rigward l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
regoli tal-akkwist pubbliku, dwar 
kwistjonijiet rikorrenti u dwar 
diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea;

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

(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn 
vjolazzjonijiet speċifiċi identifikati u lejn 
problemi sistemiċi;
(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-awtoritajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi 
ma tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;
(g) is-sorveljanza ta’ deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazzjonali wara 
sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri li 
jistabbilixxu vjolazzjonijiet tar-regoli tal-
Unjoni tal-akkwist pubbliku relatati ma’ 
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proġetti kofinanzjati mill-Unjoni;  Il-korp 
ta’ sorveljanza għandu jirrapporta lill-
Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi 
kwalunkwe ksur tal-proċeduri ta’ akkwist 
tal-Unjoni meta dawn huma relatati mal-
kuntratti direttament jew indirettament 
iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. 
Il-kompiti msemmija fil-punt (e) 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell taħt il-
liġi nazzjonali jew taħt is-sistema 
stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 
89/665/KEE.
L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 
kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet 
kontraenti meta jkun identifika ksur 
matul l-attività ta’ monitoraġġ u ta’ 
konsulenza legali tagħhom.
5. Mingħajr ħsara għall-proċeduri 
ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti 
mill-Kummissjoni għall-
komunikazzjonijiet u l-kuntratti tagħha 
mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt 
speċifiku għall-Kummissjoni meta 
jissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit 
mill-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.  
Għandu jirraporta mal-Kummissjoni 
dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-
Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-
għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament 
jew indirettament mill-Unjoni. 
Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali 
u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti mill-
Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u 
l-kuntratti tagħha mal-Istati Membri, il-
korp ta’ sorveljanza għandu jaġixxi bħala 
punt ta’ kuntatt speċifiku għall-
Kummissjoni meta jissorvelja l-
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applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fuq il-bażi 
tal-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea.  Għandu jirraporta mal-
Kummissjoni dwar kwalunkwe vjolazzjoni 
ta’ din id-Direttiva fi proċeduri ta’ 
akkwist għall-għoti ta’ kuntratti 
ffinanzjati direttament jew indirettament 
mill-Unjoni. 
Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-korp ta’ 
sorveljanza biex janalizza ksur allegat tar-
regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda 
lill-korp ta’ sorveljanza biex isegwi ċertu 
każijiet u jiżgura li jittieħdu l-konsegwenzi 
xierqa mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali li se jkunu obbligati jsegwu l-
istruzzjonijiet tagħha għall-ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati.
6. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza sabiex jiżgura li d-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-
prinċipji tat-Trattat ma għandhomx 
jieħdu post jew jippreġudikaw ir-rwol 
istituzzjonali tal-Kummissjoni bħala 
gwardjan tat-Trattat. Meta l-Kummissjoni 
tiddeċiedi li tirreferi t-trattament ta’ każ 
individwali skont il-paragrafu 4, għandu 
jibqa’ jkollha d-dritt li tintevjeni skont is-
setgħat ikkonferiti lilha mit-Trattat.
6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrażmettu lill-korp ta’ sorveljanza it-test 
sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha b’valur 
ekwivalenti għal jew ikbar minn
(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;
(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
ta’ xogħlijiet pubbliċi.
7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali 
dwar l-aċċess għall-informazzjoni u 
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f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta, il-
korp ta’ sorveljanza, għandu, wara li 
jirċievi talba bil-miktub, jagħti aċċess 
dirett mhux ristrett u sħiħ, u mingħajr 
ħlas għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6.  L-aċċess għal ċertu 
partijiet tal-kuntratt jista’ jkun miċħud 
meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar 
tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess 
pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-interessi 
kummerċjali leġittimi ta’ atturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.
L-aċċess għal partijiet li jistgħu jkunu 
rilaxxati għandu jingħata fi żmien 
raġonevoli u mhux iktar tard minn 45 
ġurnata mid-data tat-talba.
L-applikanti li jagħmlu talba għal aċċess 
għal kuntratt ma għandhomx għalfejn 
juru ebda interess dirett jew indirett 
relatat ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jippubblikaha.
8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2.

Or. de

Emenda 1465
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 84 imħassar
Sorveljanza pubblika
1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
korp indipendenti wieħed responsabbli 
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mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’ 
sorveljanza’). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.
L-awtoritajiet kontraenti kollha 
għandhom ikunu soġġetti għas-
sorveljanza bħal din.
2. L-awtoritajiet kompetenti involuti fl-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom 
ikunu organizzati b’tali mod li jkunu 
evitati l-kunflitti ta’ interess. Is-sistema 
ta’ sorveljanza pubblika għandhom ikunu 
trasparenti. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu ppubblikati d-dokumenti ta’ gwida u 
opinjoni kollha u r-rapport annwali li juri 
l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-
regoli stabbiliti f’din id-Direttiva. 
Ir-rapport annwali għandu jinkludi dawn 
li ġejjin:
(a) indikazzjoni tar-rata ta’ suċċess tal-
impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fl-
akkwist pubbliku. fejn il-perċentwal ikun 
inqas minn 50 % f’termini ta’ valuri ta’ 
kuntratti mogħtija lill-SMEs, ir-rapport 
għandu jipprovdi analiżi tar-raġunijiet 
għal dan;
(b) ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki 
dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet 
marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-
inklużjoni soċjali inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilitajiet, jew it-
trawwim tal-innovazzjoni;
(c) informazzjoni dwar il-monitoraġġ u s-
segwitu ta’ ksur tar-regoli ta’ akkwist li 
jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni 
f’konformità mal-paragrafi 3 sa 5 ta’ dan 
l-Artikolu;
(d) dejta ċentralizzata dwar każijiet 
rappurtati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt 
ta’ interessi u irregolaritajiet serji oħra 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi 
dawk li jaffettwaw proġetti kofinanzjati 
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mill-baġit tal-Unjoni. 
3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:
(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-awtoritajiet kontraenti u 
b’mod partikolari, mill-korpi ċentrali 
għall-akkwisti;
(b) li jipprovdi parir legali lil awtoritajiet 
kontraenti dwar l-interpretazzjoni tar-
regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku u 
dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi;
(c) li joħroġ opinjonijiet u gwida ta’ 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta’ 
interess ġenerali rigward l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
regoli tal-akkwist pubbliku, dwar 
kwistjonijiet rikorrenti u dwar 
diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea; 
(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi ta’ 
indikaturi ta’ twissija komprensivi u 
azzjonabbli li jipprevjenu, jidentifikaw u 
jirrapportaw b’mod adegwat każijiet ta’ 
frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ interess u 
irregolaritajiet serji oħra fl-akkwist;
(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn 
vjolazzjonijiet speċifiċi identifikati u lejn 
problemi sistemiċi;
(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-awtoritajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi 
ma tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
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għalfejn warrbuha;
(g) is-sorveljanza ta’ deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazzjonali wara 
sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri li 
jistabbilixxu vjolazzjonijiet tar-regoli tal-
Unjoni tal-akkwist pubbliku relatati ma’ 
proġetti kofinanzjati mill-Unjoni; Il-korp 
ta’ sorveljanza għandu jirrapporta lill-
Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi 
kwalunkwe ksur tal-proċeduri ta’ akkwist 
tal-Unjoni meta dawn huma relatati mal-
kuntratti direttament jew indirettament 
iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. 
Il-kompiti msemmija fil-punt (e) 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell taħt il-
liġi nazzjonali jew taħt is-sistema 
stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 
89/665/KEE.
L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 
kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet 
kontraenti meta jkun identifika ksur 
matul l-attività ta’ monitoraġġ u ta’ 
konsulenza legali tagħhom.
4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri 
ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti 
mill-Kummissjoni għall-
komunikazzjonijiet u l-kuntratti tagħha 
mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt 
speċifiku għall-Kummissjoni meta 
jissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit 
mill-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Għandu jirraporta mal-Kummissjoni 
dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-
Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-
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għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament 
jew indirettament mill-Unjoni. 
Il-Kummissjoni tista’ b'mod partikolari 
tirreferi lill-korp ta' sorveljanza t-
trattament ta’ każijiet individwali meta 
kuntratt ikun għadu ma ġiex konkluż jew 
meta proċedura ta' reviżjoni tkun għadha 
tista’ ssir. Hija tista’ wkoll tafda lill-korp 
ta' sorveljanza bl-attivitajiet ta' 
monitoraġġ meħtieġa biex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni tal-miżuri li għalihom 
huma impenjati l-Istati Membri sabiex jiġi 
rimedjat ksur tar-regoli ta’ akkwist 
pubbliku tal-Unjoni u tal-prinċipji 
identifikati mill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-korp ta’ 
sorveljanza biex janalizza ksur allegat tar-
regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda 
lill-korp ta’ sorveljanza biex isegwi ċertu 
każijiet u jiżgura li jittieħdu l-konsegwenzi 
xierqa mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali li se jkunu obbligati jsegwu l-
istruzzjonijiet tagħha għall-ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati.
5. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza sabiex jiżgura li d-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-
prinċipji tat-Trattat ma għandhomx 
jieħdu post jew jippreġudikaw ir-rwol 
istituzzjonali tal-Kummissjoni bħala 
gwardjan tat-Trattat. Meta l-Kummissjoni 
tiddeċiedi li tirreferi t-trattament ta’ każ 
individwali skont il-paragrafu 4, għandu 
jibqa’ jkollha d-dritt li tintevjeni skont is-
setgħat ikkonferiti lilha mit-Trattat.
6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrażmettu lill-korp ta’ sorveljanza it-test 
sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha b’valur 
ekwivalenti għal jew ikbar minn
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(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;
(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
ta’ xogħlijiet pubbliċi.
7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali 
dwar l-aċċess għall-informazzjoni u 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta, il-
korp ta’ sorveljanza, għandu, wara li 
jirċievi talba bil-miktub, jagħti aċċess 
dirett mhux ristrett u sħiħ, u mingħajr 
ħlas għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6. L-aċċess għal ċertu 
partijiet tal-kuntratt jista’ jkun miċħud 
meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar 
tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess 
pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-interessi 
kummerċjali leġittimi ta’ atturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.
L-aċċess għal partijiet li jistgħu jkunu 
rilaxxati għandu jingħata fi żmien 
raġonevoli u mhux iktar tard minn 
45 ġurnata mid-data tat-talba.

L-applikanti li jagħmlu talba għal aċċess 
għal kuntratt ma għandhomx għalfejn 
juru ebda interess dirett jew indirett 
relatat ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jippubblikaha.

8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ mandat lil korp ta’ sorveljanza nazzjonali wieħed f'kull Stat Membru jwassal 
għall-ksur tal-prinċipju tas-sussidjarjetà u jkun impossibbli li jiġi implimentat għall-Istati 
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Membri b’amministrazzjonijiet jew strutturi federali li ġew trasferiti.

Emenda 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu korp 
indipendenti wieħed responsabbli mis-
sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’ 
sorveljanza’). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw is-
sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni.

Or. fr

Emenda 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu korp 
indipendenti wieħed responsabbli mis-
sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’
sorveljanza’). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
implimentazzjoni korretta u sorveljanza 
demokratika, tal-kontabilità u legali fuq l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. L-
Istati Membri għandhom il-libertà li 
jiddeċiedu jekk iridux jagħżlu korp 
indipendenti wieħed għas-sorveljanza u l-
koordinazzjoni tal-attivitajiet, jew jekk 
jixtiequx iħallu s-sorveljanza lil korpi 
eżistenti ta’ sorveljanza li diġà jeżerċitaw 
kontroll demokratiku, tal-kontabilità u 
legali fuq l-awtoritajiet kontraenti. 
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Jekk Stat Membru jiddeċiedi li ma jaħtarx 
korp wieħed indipendenti ta’ sorveljanza 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li: 
(a) l-kunsilli lokali, il-parlamenti 
reġjonali u l-parlamenti nazzjonali jkunu 
mgħammra bis-sħiħ biex jissorveljaw u 
biex jeżerċitaw kontroll demokratiku fuq 
l-awtoritajiet kontraenti. 
(b) awdituri, responsabbli għall-verifika 
ta’ awtoritajiet lokali, reġjonali u 
nazzjonali jkunu mgħammra bis-sħiħ biex 
jissorveljaw lill-awtoritajiet kontraenti u 
jwettqu verifiki dwarhom.
(c) il-ġudikatura tkun mgħammra bis-
sħiħ biex teżerċita kontroll legali fuq l-
awtoritajiet kontraenti.

Or. en

Emenda 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu  1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu korp 
indipendenti wieħed responsabbli mis-
sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’
sorveljanza’). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu korp 
indipendenti responsabbli mis-sorveljanza 
u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet ta’ 
implimentazzjoni (minn hawn ’il quddiem 
jissejjaħ ‘il-korp ta’ sorveljanza’). L-Istati 
Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-għażla tagħhom.

Or. de

Emenda 1469
Toine Manders
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Proposta għal Direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu korp 
indipendenti wieħed responsabbli mis-
sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’ 
sorveljanza’). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu korp 
indipendenti wieħed responsabbli mis-
sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’ 
sorveljanza’) f’każijiet fejn għadu ma 
jeżisti l-ebda korp indipendenti bħal dan. 
L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-għażla tagħhom.

Or. nl

Emenda 1470
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu korp 
indipendenti wieħed responsabbli mis-
sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’ 
sorveljanza’). L-Istati Membri għandhom
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla
tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
eżistenza ta’ mekkaniżmi ta’ sorveljanza u 
koordinazzjoni tal-attivitajiet ta’ 
implimentazzjoni. F’kull każ għandha tiġi 
rispettata l-istruttura tal-kompetenzi ta' 
dawk l-Istati Membri bi struttura 
amministrattiva komposta jew 
deċentralizzata. L-Istati Membri
għandhom jagħżlu dawk il-korpi li 
jadattaw ruħhom l-aħjar għall-istruttura 
statali tagħhom.

Or. es

Emenda 1471
Monica Luisa Macovei

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) statistika u ħarsa ġenerali dwar l-użu 
ta’ proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel stipulati fl-
Artikolu 30, inkluża lista ta' atturi 
ekonomiċi li ngħataw kuntratti pubbliċi 
skont din il-proċedura u r-raġunijiet li 
minħabba fihom intużat il-proċedura;

Or. en

Emenda 1472
Monica Luisa Macovei

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) dejta ċentralizzata dwar każijiet 
rappurtati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ 
interessi u irregolaritajiet serji oħra fil-
qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi dawk 
li jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-
baġit tal-Unjoni.

(d) dejta ċentralizzata dwar każijiet 
rappurtati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ 
interessi u irregolaritajiet serji oħra fil-
qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi dawk 
li jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-
baġit tal-Unjoni, kif ukoll, meta jkun 
possibbli, rigward ir-riżultati ta’ 
konsultazzjonijiet ma’ awtoritajiet 
amministrattivi, tal-infurzar tal-liġi jew 
ġudizzjarji kompetenti.

Or. en

Emenda 1473
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) dejta ċentralizzata dwar każijiet 
rappurtati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ 

(d) dejta ċentralizzata dwar każijiet 
rappurtati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ 
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interessi u irregolaritajiet serji oħra fil-
qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi dawk 
li jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-
baġit tal-Unjoni.

interessi u irregolaritajiet serji oħra fil-
qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi dawk 
li jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-
baġit tal-Unjoni. Din id-dejta għandha 
tinġabar skont sett komuni ta’ fatturi 
varjabbli u metodoloġija, sabiex ikun 
jista’ jkun hemm bażijiet tad-dejta u 
statistika unifikati dwar l-akkwist fil-livell 
tal-UE, biex b'hekk ikunu jistgħu jsiru 
paraguni xjentifiċi bejn il-prattiki tal-
akkwist pubbliku tal-Istati Membri 
differenti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:

3. L-awtoritajiet kompetenti huma
responsabbli għal:

Or. fr

Emenda 1475
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:

3. Il-mekkaniżmi ta’ sorveljanza
għandhom jiżguraw it-twettiq tal-kompiti
li ġejjin:

Or. es
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Emenda 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu  3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-awtoritajiet kontraenti u 
b’mod partikolari, mill-korpi ċentrali għall-
akkwisti;

(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta’ akkwist pubbbliku u tar-regoli 
dwar is-sigurtà soċjali u tax-xogħol u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol mill-operatur 
ekonomiku li ngħata l-kuntratt u mis-
sottokuntratturi tiegħu, inkluża l-prattika
relatata mill-awtoritajiet kontraenti u 
b’mod partikolari, mill-korpi ċentrali għall-
akkwisti;  

Or. de

Emenda 1477
Monica Luisa Macovei

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) li jistabbilixxi u japplika, 
b’kooperazzjoni ma’ korpi ta’ infurzar tal-
liġi, sistemi ta’ indikaturi ta’ twissija 
komprensivi u azzjonabbli li jipprevjenu, 
jidentifikaw u jirrapportaw b’mod adegwat 
każijiet ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ 
interess u irregolaritajiet serji oħra fl-
akkwist. Dan għandu jinkludi wkoll 
immappjar tar-riskji li jidentifika 
pożizzjonijiet vulnerabbli fl-awtoritajiet 
kontraenti, kif ukoll f’korpi ta’ kontroll 
interni u esterni, attivitajiet fil-proċeduri 
tal-akkwist pubbliku fejn ikunu ġew 
identifikati riskji kif ukoll setturi u/jew 
proġetti vulnerabbli.  L-indikaturi ta’ 
twissija u l-immappjar tar-riskji 
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għandhom jiġu aġġornati fuq bażi 
regolari;

Or. en

Emenda 1478
Monica Luisa Macovei

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-twaqqif ta’ proċeduri għar-
rapportar ta’ irregolaritajiet ta’ natura 
serja li jiżguraw ukoll l-anonimità ta’ min 
ikun qed jipprovdi l-informazzjoni;

Or. en

Emenda 1479
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) li jistabbilixxi u japplika sistemi ta’ 
indikaturi ta’ twissija komprensivi u li 
jistgħu jitwettqu sabiex:
(i) jiġu identifikati u evitati kuntratti 
b’riskju li jiffavorixxu l-avvanz ta’ 
strutturi u swieq monopolistiċi u 
oligopolistiċi;
(ii) jiġu evitati b’mod fattwali u effettiv 
kuntratti u proċessi ta’ akkwist li 
jipperikolaw il-possibbiltajiet tal-SMEs u 
tan-negozji lokali li jipparteċipaw u jirbħu 
l-kuntratti;
(iii) tiġi evitata  l-esklużjoni tad-dritt tal-
utenti finali li jkollhom għażla u li 
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jinstemgħu;

Or. en

Emenda 1480
Monica Luisa Macovei

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) iċ-ċentralizzazzjoni tad-dejta dwar 
każijiet irrappurtati ta’ frodi, korruzzjoni, 
kunflitt ta’ interessi u irregolaritajiet serji 
oħra, kif ukoll, meta possibbli, dwar is-
segwitu tagħhom mill-awtoritajiet 
amministrattivi, ta’ infurzar tal-liġi jew 
mill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti;

Or. en

Emenda 1481
Monica Luisa Macovei

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiżgura, b’kooperazzjoni ma’ korpi 
tal-infurzar tal-liġi, taħriġ speċjalizzat tal-
awtoritajiet kontraenti u uffiċjali tal-korpi 
ta’ kontroll interni rigward l-
identifikazzjoni ta’ każijiet ta’ frodi, 
korruzzjoni, kunflitt ta’ interessi u 
irregolaritajiet serji oħra,

Or. en

Emenda 1482
Monica Luisa Macovei
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Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt dd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dd) li jiżgura l-pubblikazzjoni ta’ listi 
aġġornati b’mod regolari ta' atturi 
ekonomiċi li jkunu ġew esklużi mill-
parteċipazzjoni f'kuntratt pubbliku għar-
raġunijiet stipulati fl-Artikolu 55(1), (2) u 
(3);

Or. en

Emenda 1483
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) li jipprovdi dritt lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex 
jissorveljaw u jirrappurtaw f'isem persuni 
b'kapaċità legali jew oħra limitata, li l-
kwalità tas-servizzi u l-oġġetti pprovduti 
lill-persuni b'kapaċità legali jew oħra 
limitata hija skont id-drittijiet 
fundamentali tal-UE u skont l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti skont kif definit fil-kuntratt u skont 
ir-rekwiżiti b’rabta mas-sodisfazzjon tal-
ħtieġa speċifika ta' kull kategorija ta’ 
utent.

Or. en

Emenda 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)



PE492.869v01-00 102/173 AM\908760MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) li jeżamina r-rapporti li jkunu 
ntbagħtu mill-awtoritajiet kontraenti li 
beħsiebhom jużaw proċedura li tkun ġiet 
innegozjata mingħajr pubblikazzjoni;

Or. mt

Emenda 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) il-ġestjoni tar-reġistru uffiċjali dwar 
in-nuqqas ta’ konformità kif stabbilit fl-
Artikolu 73a.

Or. en

Emenda 1486
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) li jagħti assistenza lill-aġenziji u lill-
awtoritajiet tal-akkwist biex ikollhom fis-
seħħ proċeduri interni dwar żvelar ta’ 
informazzjoni dwar nuqqasijiet 
(whistleblowing) għall-persunal sabiex 
jiġi żgurat li:
- kwalunkwe membru tal-persunal 
(inklużi l-ħaddiema temporanji u fuq 
kuntratt, apprendisti u konsulenti) li
jiżvela informazzjoni b’intenzjoni tajba 
rigward kwalunkwe tip ta’ mġiba 
materjali ħażina jkun protett minn kull 
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forma ta’ azzjoni ta' ritaljazzjoni, fastidju 
jew ħsara
- il-kunfidenzjalità ta’ min jiżvela l-
informazzjoni tinżamm sakemm ma 
jirrinunzjahiex huwa stess b’mod espliċitu
- jiġu magħmula disponibbli mekkaniżmi 
adegwati, bħal helplines u formoli onlajn, 
biex ikun jista’ jsir l-iżvelar
- persuna li tkun żvelat informazzjoni 
dwar nuqqasijiet li tkun saret ritaljazzjoni 
kontriha jkollha d-dritt għal smigħ xieraq 
quddiem forum imparzjali, u tiġi 
kkumpensat b’mod sħiħ; dawk li jkunu 
wettqu r-ritaljazzjoni għandhom ikunu 
penalizzati kif xieraq
- l-informazzjoni żvelata għandha tiġi 
investigata b'mod xieraq u għandha 
tittieħed azzjoni korrettiva (jekk xieraq), u 
li l-persuni li jkunu żvelaw l-
informazzjoni jkollhom l-għażla li 
jipparteċipaw f'dawn il-proċeduri
- il-maniġers għandhom juru li 
kwalunkwe azzjoni li tittieħed kontra 
persuna li tiżvela informazzjoni dwar 
nuqqasijiet tkun motivata minn raġunijiet 
oħra mhux konnessi mal-azzjoni ta’ 
żvelar ta’ informazzjoni
- żvelar mhux preċiż ta’ informazzjoni, 
jekk ikun sar b’intenzjonijiet tajbin, 
għandu jiġi protett; żvelar ta’ 
informazzjoni li jidher li jkun sar 
b’intenzjonijiet ħżiena mhuwiex protett
- il-maniġers u l-persunal għandhom jiġu 
mħarrġa b'mod adegwat fil-qasam tad-
drittijiet, tal-politiki u tal-proċeduri għall-
persuni li jiżvelaw informazzjoni dwar 
nuqqasijiet
- il-politiki għall-persuni li jiżvelaw 
informazzjoni dwar nuqqasijiet 
għandhom jiġu mmonitorjati u evalwati 
minn korpi indipendenti b’mod regolari 
kull tant żmien 
- azzjonijiet ta’ żvelar ta’ informazzjoni 
dwar nuqqasijiet lil uffiċjali eletti, lil 
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NGOs, lill-midja u lil partijiet oħra xierqa 
huma protetti jekk ma jkunux jeżistu jew 
jiffunzjonaw kanali interni

Or. en

Emenda 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 
kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet 
kontraenti meta jkun identifika ksur 
matul l-attività ta’ monitoraġġ u ta’ 
konsulenza legali tagħhom.

imħassar

Or. mt

Emenda 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni kompetenti 
skont il-liġi nazzjonali għar-reviżjoni tad-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
meta jkun identifika ksur matul l-attività 
ta’ monitoraġġ u ta’ konsulenza legali 
tagħhom.

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jieħdu
taħt idejhom il-ġurisdizzjoni kompetenti 
skont il-liġi nazzjonali għar-reviżjoni tad-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
meta jkun identifika ksur matul l-attività 
ta’ monitoraġġ u ta’ konsulenza legali 
tagħhom.

Or. fr
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Emenda 1489
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħtu s-setgħa
lill-korp ta’ sorveljanza sabiex jieħu taħt 
idejh il-ġurisdizzjoni kompetenti skont il-
liġi nazzjonali għar-reviżjoni tad-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
meta jkun identifika ksur matul l-attività 
ta’ monitoraġġ u ta’ konsulenza legali 
tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jagħtu s-setgħa
lill-korpi ta’ sorveljanza sabiex jirrikorru 
għall-ġurisdizzjoni kompetenti skont il-liġi 
nazzjonali għar-reviżjoni tad-deċiżjonijiet 
tal-awtoritajiet kontraenti meta jkunu 
identifikaw ksur matul l-attività ta’ 
monitoraġġ u ta’ konsulenza legali 
tagħhom.

Or. es

Emenda 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali 
u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti mill-
Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u l-
kuntratti tagħha mal-Istati Membri, il-korp 
ta’ sorveljanza għandu jaġixxi bħala punt 
ta’ kuntatt speċifiku għall-Kummissjoni 
meta jissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit mill-
Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 
317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. Għandu jirraporta mal-
Kummissjoni dwar kwalunkwe vjolazzjoni
ta’ din id-Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist 
għall-għoti ta’ kuntratti ffinanzjati 

4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali 
u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti mill-
Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u l-
kuntratti tagħha mal-Istati Membri, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jaġixxu bħala punt ta’ kuntatt speċifiku 
għall-Kummissjoni meta jissorvelja l-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u l-
implimentazzjoni tal-baġit mill-Unjoni fuq 
il-bażi tal-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u l-Artikolu 317 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Għandu jirraporta mal-
Kummissjoni dwar kwalunkwe ksur ta’ din 
id-Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-
għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament 
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direttament jew indirettament mill-Unjoni. jew indirettament mill-Unjoni.

Or. fr

Emenda 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali 
u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti mill-
Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u 
l-kuntratti tagħha mal-Istati Membri, il-
korp ta’ sorveljanza għandu jaġixxi bħala 
punt ta’ kuntatt speċifiku għall-
Kummissjoni meta jissorvelja l-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fuq il-bażi 
tal-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Għandu jirraporta mal-
Kummissjoni dwar kwalunkwe vjolazzjoni 
ta’ din id-Direttiva fi proċeduri ta’ 
akkwist għall-għoti ta’ kuntratti 
ffinanzjati direttament jew indirettament 
mill-Unjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-korp ta’ 
sorveljanza biex janalizza ksur allegat tar-
regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda 

imħassar
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lill-korp ta’ sorveljanza biex isegwi ċertu 
każijiet u jiżgura li jittieħdu l-konsegwenzi 
xierqa mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali li se jkunu obbligati jsegwu l-
istruzzjonijiet tagħha għall-ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati.

Or. fr

Emenda 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza sabiex jiżgura li d-deċiżjonijiet 
tal-awtoritajiet kontraenti jikkonformaw 
ma’ din id-Direttiva u l-prinċipji tat-Trattat 
ma għandhomx jieħdu post jew 
jippreġudikaw ir-rwol istituzzjonali tal-
Kummissjoni bħala gwardjan tat-Trattat. 
Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li tirreferi t-
trattament ta’ każ individwali skont il-
paragrafu 4, għandu jibqa’ jkollha d-dritt li
tintevjeni skont is-setgħat ikkonferiti lilha 
mit-Trattat.

5. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-awtoritajiet 
kompetenti sabiex jiżguraw li d-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-
prinċipji tat-Trattat ma għandhomx jieħdu 
post jew jippreġudikaw ir-rwol 
istituzzjonali tal-Kummissjoni bħala 
gwardjan tat-Trattat. Meta l-Kummissjoni 
tiddeċiedi li tirreferi t-trattament ta’ każ 
individwali skont il-paragrafu 4, għandu 
jibqa’ jkollha d-dritt li tintervjeni skont is-
setgħat ikkonferiti lilha mit-Trattat.

Or. fr

Emenda 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu  6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrażmettu lill-korp ta’ sorveljanza it-test 
sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha b’valur 
ekwivalenti għal jew ikbar minn

imħassar

(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;
(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
ta’ xogħlijiet pubbliċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit ta’ avviż komprensiv jista' jwassal li ċerti kuntratti jiġu ppubblikati sal-inqas 
detall kummerċjali u b'hekk ikollu jiġi provdut in-"know-how" inkluż fihom, jiġifieri 
informazzjoni kummerċjali riservata anki saħansitra bi ksur tad-dispożizzjonijiet dwar il-
kunfidenzjalità ta' partijiet terzi. Madankollu, dan ma jibqax isir sabiex tiġi żgurata t-
trasparenza, ladarba l-proċess tal-għoti jiġi konkluż mal-għoti tal-kuntratt.

Emenda 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrażmettu lill-korp ta’ sorveljanza it-test
sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha b’valur 
ekwivalenti għal jew ikbar minn:

6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrażmettu lill-awtoritajiet kompetenti t-
test sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha 
b’valur ekwivalenti għal jew ikbar minn:

Or. fr

Emenda 1496
Monica Luisa Macovei

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 6 – punt a



AM\908760MT.doc 109/173 PE492.869v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;

(a) EUR 800 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;

Or. en

Emenda 1497
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;

(a) EUR 250 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;

Or. en

Emenda 1498
Monica Luisa Macovei

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
xogħlijiet pubbliċi.

(b) EUR 5 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
xogħlijiet pubbliċi.

Or. en

Emenda 1499
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 6 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
xogħlijiet pubbliċi.

(b) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
xogħlijiet pubbliċi.

Or. en

Emenda 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu  7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali 
dwar l-aċċess għall-informazzjoni u 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta, il-
korp ta’ sorveljanza, għandu, wara li 
jirċievi talba bil-miktub, jagħti aċċess 
dirett mhux ristrett u sħiħ, u mingħajr 
ħlas għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6.  L-aċċess għal ċertu 
partijiet tal-kuntratt jista’ jkun miċħud 
meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar 
tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess 
pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-interessi 
kummerċjali leġittimi ta’ atturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.

imħassar

L-aċċess għal partijiet li jistgħu jkunu 
rilaxxati għandu jingħata fi żmien 
raġonevoli u mhux iktar tard minn 45 
ġurnata mid-data tat-talba.
L-applikanti li jagħmlu talba għal aċċess 
għal kuntratt ma għandhomx għalfejn 
juru ebda interess dirett jew indirett 
relatat ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jippubblikaha.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Drittijiet tal-aċċess għall-fajls eżistenti fi proċedura ta' litigazzjoni dwar l-għoti ta' kuntratt u 
pretensjonijiet eżistenti addizzjonali b'mod konformi mal-Liġijiet dwar il-Libertà għal Aċċess 
għall-Informazzjoni li huma diġà estensivi ferm, huma biżżejjed.

Emenda 1501
Monica Luisa Macovei

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali dwar 
l-aċċess għall-informazzjoni u f’konformità 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE dwar 
il-protezzjoni tad-dejta, il-korp ta’ 
sorveljanza, għandu, wara li jirċievi talba
bil-miktub, jagħti aċċess dirett mhux 
ristrett u sħiħ, u mingħajr ħlas għall-
kuntratti konklużi msemmija fil-
paragrafu 6. L-aċċess għal ċertu partijiet 
tal-kuntratt jista’ jkun miċħud meta d-
divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar tal-liġi 
jew inkella tmur kontra l-interess pubbliku, 
tkun ta’ ħsara għall-interessi kummerċjali 
leġittimi ta’ atturi ekonomiċi, pubbliċi jew 
privati, jew tista’ tippreġudika l-
kompetizzjoni ġusta bejniethom.

7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali dwar 
l-aċċess għall-informazzjoni u f’konformità 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE dwar 
il-protezzjoni tad-dejta, il-korp ta’ 
sorveljanza, għandu, wara li jirċievi talba, 
jagħti aċċess dirett mhux ristrett u sħiħ, u 
mingħajr ħlas għall-kuntratti konklużi 
msemmija fil-paragrafu 6. L-aċċess għal 
ċertu partijiet tal-kuntratt jista’ jkun 
miċħud biss meta d-divulgazzjoni 
timpedixxi l-infurzar tal-liġi jew inkella 
tmur kontra l-interess pubbliku, tkun ta’ 
ħsara għall-interessi kummerċjali leġittimi 
ta’ atturi ekonomiċi, pubbliċi jew privati, 
jew tista’ tippreġudika l-kompetizzjoni 
ġusta bejniethom. Deċiżjonijiet biex jiġi 
miċħud l-aċċess għal ċertu partijiet tal-
kuntratti pubbliċi għal dawn ir-raġunijiet 
għandhom jiġu ġustifikati kif xieraq u 
ppubblikati.

Or. en

Emenda 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 7 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali dwar 
l-aċċess għall-informazzjoni u f’konformità 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE dwar 
il-protezzjoni tad-dejta, il-korp ta’ 
sorveljanza, għandu, wara li jirċievi talba 
bil-miktub, jagħti aċċess dirett mhux 
ristrett u sħiħ, u mingħajr ħlas għall-
kuntratti konklużi msemmija fil-
paragrafu 6. L-aċċess għal ċertu partijiet 
tal-kuntratt jista’ jkun miċħud meta d-
divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar tal-liġi 
jew inkella tmur kontra l-interess pubbliku,
tkun ta’ ħsara għall-interessi kummerċjali 
leġittimi ta’ atturi ekonomiċi, pubbliċi jew 
privati, jew tista’ tippreġudika l-
kompetizzjoni ġusta bejniethom.

7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali dwar 
l-aċċess għall-informazzjoni u f’konformità 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE dwar 
il-protezzjoni tad-dejta, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom, wara li jirċievu
talba bil-miktub, jagħtu aċċess dirett mhux 
ristrett u sħiħ, u mingħajr ħlas għall-
kuntratti konklużi msemmija fil-
paragrafu 6. L-aċċess għal ċertu partijiet 
tal-kuntratt jista’ jkun miċħud meta d-
divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar tal-liġi 
jew inkella tmur kontra l-interess pubbliku, 
tkun ta’ ħsara għall-interessi kummerċjali 
leġittimi ta’ atturi ekonomiċi, pubbliċi jew 
privati, jew tista’ tippreġudika l-
kompetizzjoni ġusta bejniethom.

Or. fr

Emenda 1503
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali dwar 
l-aċċess għall-informazzjoni u f’konformità 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE dwar 
il-protezzjoni tad-dejta, il-korp ta’ 
sorveljanza, għandu, wara li jirċievi talba 
bil-miktub, jagħti aċċess dirett mhux 
ristrett u sħiħ, u mingħajr ħlas għall-
kuntratti konklużi msemmija fil-
paragrafu 6. L-aċċess għal ċertu partijiet
tal-kuntratt jista’ jkun miċħud meta d-
divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar tal-liġi 
jew inkella tmur kontra l-interess pubbliku, 
tkun ta’ ħsara għall-interessi kummerċjali 
leġittimi ta’ atturi ekonomiċi, pubbliċi jew 
privati, jew tista’ tippreġudika l-

7. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali dwar 
l-aċċess għall-informazzjoni u f’konformità 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE dwar 
il-protezzjoni tad-dejta, il-korp ta’ 
sorveljanza għandu jiġbor u jipprovdi 
b’mod pubbliku aċċess dirett mhux ristrett 
u sħiħ, u mingħajr ħlas għad-dokumenti 
kollha relatati mal-proċessi marbuta mal-
offerti. Dokumenti proċedurali speċifiċi 
bħal kuntratti, emendi għal kuntratti u 
verifiki relatati mal-kuntratti kollha
konklużi  għandhom jiġu ppubblikati 
wkoll. L-aċċess għal ċertu partijiet ta’ 
informazzjoni ta’ dan it-tip jista’ ma 
jingħatax meta d-divulgazzjoni timpedixxi 
l-infurzar tal-liġi jew inkella tmur kontra l-
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kompetizzjoni ġusta bejniethom. interess pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-
interessi kummerċjali leġittimi ta’ atturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.

Or. en

Emenda 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2.

8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-awtoritajiet 
kompetenti skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2.

Or. fr

Emenda 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapporti individwali dwar proċeduri 
għall-għoti ta’ kuntratti

Rapportar individwali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1506
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull kuntratt jew ftehim qafas, u kull 
darba li tiġi stabbilita sistema dinamika ta’ 
xiri, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
ifasslu rapport bil-miktub li bħala minimu 
għandu jinkludi dan li ġej:

Għal kull akkwist li jaqbeż il-limitu, kemm 
jekk dan ikun kuntratt jew ftehim qafas
jew kull darba li tiġi stabbilita sistema 
dinamika ta’ xiri, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom ifasslu rapport bil-miktub li 
bħala minimu għandu jinkludi dan li ġej:

Or. en

Emenda 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ismijiet tal-kandidati jew offerenti li 
jintgħażlu u r-raġunijiet għall-għażla 
tagħhom;

(b) fejn applikabbli, ir-riżultati tal-għażla 
kwalitattiva u/jew it-tnaqqis tan-numri 
skont l-Artikoli 64 u 65, jiġifieri:
(i) l-ismijiet tal-kandidati jew offerenti 
magħżula u r-raġunijiet għall-għażla 
tagħhom;
(ii) l-ismijiet tal-kandidati jew offerenti 
miċħuda u r-raġunijiet għaċ-ċaħda 
tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ismijiet tal-kandidati jew offerenti 
miċħuda u r-raġunijiet għaċ-ċaħda 
tagħhom;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar). It-test ta’ dan is-subparagrafu ġie 
mċaqlaq għas-subparagrafu (b).

Emenda 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) isem l-offerent li jintgħażel u r-
raġunijiet għalfejn intgħażlet l-offerta 
tiegħu u, fejn dan ikun magħruf, is-sehem 
tal-kuntratt jew tal-ftehim qafas li l-
offerent li jintgħażel beħsiebu jagħti 
bħala sottokuntratt lil partijiet terzi;

(e) isem l-offerent li jintgħażel u r-
raġunijiet għalfejn intgħażlet l-offerta 
tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar). Ir-rekwiżit propost mill-Kummissjoni 
fis-subparagrafu oriġinali (d) dwar informazzjoni dwar il-valur ta’ persentaġġ tas-
sottokuntrattar iżid piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa, u ta' spiss ikun diffiċli li wieħed 
ikun jaf lill-fornitur ewlieni/lill-offerent minn qabel (u għalhekk ikun diffiċli li din l-
informazzjoni tiġi kondiviża mal-awtorità kontraenti).

Emenda 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu  1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) isem l-offerent li jintgħażel u r-
raġunijiet għalfejn intgħażlet l-offerta 
tiegħu u, fejn dan ikun magħruf, is-sehem 
tal-kuntratt jew tal-ftehim qafas li l-
offerent li jintgħażel beħsiebu jagħti bħala 
sottokuntratt lil partijiet terzi;

(e) isem l-offerent li jintgħażel u r-
raġunijiet għalfejn intgħażlet l-offerta 
tiegħu u, fejn dan ikun magħruf, is-sehem 
tal-kuntratt jew tal-ftehim qafas li l-
offerent li jintgħażel beħsiebu jagħti bħala 
sottokuntratt lil partijiet terzi, u l-
informazzjoni dwar is-sottokuntratturi 
tiegħu inkluż isimhom, l-indirizz u r-
rappreżentanti legali tagħhom;

Or. de

Emenda 1511
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) fir-rigward tad-djalogu kompetittiv, 
iċ-ċirkostanzi kif stabbiliti fl-Artikolu XX 
li jiġġustifikaw l-użu ta’ din il-proċedura;

Or. en

Emenda 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) fejn dawn ikunu applikabbli, il-
kunflitti ta’ interesss identifikati u l-
miżuri sussegwenti meħuda.

imħassar

Or. en
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Emenda 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm l-avviż tal-għoti tal-kuntratt 
imfassal skont l-Artikolu 48 ikun fih l-
informazzjoni meħtieġa f'dan il-
paragrafu, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jirreferu għal dak l-avviż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1514
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddokumentaw il-progress tal-proċeduri ta’
akkwist kollha, kemm jekk dawn isiru
b’mezzi elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux 
hekk. Għal dan il-għan, għandhom 
jiddokumentaw l-istadji kollha fil-
proċedura ta’ akkwist, inklużi l-
komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi 
ekonomiċi u d-deliberazzjonijiet interni, 
it-tħejjija ta’ offerti, id-djalogu u n-
negozjati jekk kien hemm, l-għażla u l-
għoti tal-kuntratt.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jieħdu 
passi xierqa biex jiddokumentaw il-
progress tal-proċeduri ta’ għoti li jsiru
b’mezzi elettroniċi.

Or. en
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Emenda 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddokumentaw il-progress tal-proċeduri ta’ 
akkwist kollha, kemm jekk dawn isiru 
b’mezzi elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux 
hekk. Għal dan il-għan, għandhom
jiddokumentaw l-istadji kollha fil-
proċedura ta’ akkwist, inklużi l-
komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi 
ekonomiċi u d-deliberazzjonijiet interni, it-
tħejjija ta’ offerti, id-djalogu u n-negozjati 
jekk kien hemm, l-għażla u l-għoti tal-
kuntratt.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddokumentaw il-progress tal-proċeduri ta’ 
akkwist kollha, kemm jekk dawn isiru 
b’mezzi elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux 
hekk. Għal dan il-għan, għandhom
jiżguraw li jkollhom biżżejjed 
dokumentazzjoni biex jiġġustifikaw id-
deċiżjonijiet meħuda fl-istadji kollha fil-
proċedura ta’ akkwist, bħal pereżempju 
dokumentazzjoni dwar komunikazzjonijiet
ma’ atturi ekonomiċi u d-deliberazzjonijiet 
interni, it-tħejjija ta’ offerti, id-djalogu u n-
negozjati jekk kien hemm, l-għażla u l-
għoti tal-kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1516
Wim van de Camp

Proposta għal Direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddokumentaw il-progress tal-proċeduri ta’ 
akkwist kollha, kemm jekk dawn isiru
b’mezzi elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux 
hekk. Għal dan il-għan, għandhom 
jiddokumentaw l-istadji kollha fil-
proċedura ta’ akkwist, inklużi l-
komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi 
ekonomiċi u d-deliberazzjonijiet interni, 

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jieħdu 
l-passi meħtieġa sabiex jiddokumentaw il-
progress tal-proċeduri ta’ akkwist li jsiru
b’mezzi elettroniċi.
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it-tħejjija ta’ offerti, id-djalogu u n-
negozjati jekk kien hemm, l-għażla u l-
għoti tal-kuntratt.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata preferenza għas-sistema tar-rapporti stipulata fl-Artikolu 43 tad-
Direttiva 1004/18/KE aktar milli għall-arranġamenti proposti. Id-dispożizzjonijiet il-ġodda 
jkomplu jirriżultaw f’piżijiet amministrattivi żejda.

Emenda 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddokumentaw il-progress tal-proċeduri ta’ 
akkwist kollha, kemm jekk dawn isiru 
b’mezzi elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux 
hekk. Għal dan il-għan, għandhom 
jiddokumentaw l-istadji kollha fil-
proċedura ta’ akkwist, inklużi l-
komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi 
ekonomiċi u d-deliberazzjonijiet interni, 
it-tħejjija ta’ offerti, id-djalogu u n-
negozjati jekk kien hemm, l-għażla u l-
għoti tal-kuntratt.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddokumentaw il-progress tal-proċeduri ta’ 
akkwist kollha, kemm jekk dawn isiru 
b’mezzi elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux 
hekk. Għal dan il-għan, għandhom
jiddokumentaw l-istadji kollha fil-
proċedura ta’ akkwist, inklużi l-
komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi 
ekonomiċi, it-tħejjija ta’ offerti, id-djalogu 
u n-negozjati jekk kien hemm, l-għażla u l-
għoti tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 1518
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
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jiddokumentaw il-progress tal-proċeduri ta’ 
akkwist kollha, kemm jekk dawn isiru 
b’mezzi elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux 
hekk. Għal dan il-għan, għandhom 
jiddokumentaw l-istadji kollha fil-
proċedura ta’ akkwist, inklużi l-
komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi 
ekonomiċi u d-deliberazzjonijiet interni, 
it-tħejjija ta’ offerti, id-djalogu u n-
negozjati jekk kien hemm, l-għażla u l-
għoti tal-kuntratt.

jiddokumentaw il-progress tal-proċeduri ta’ 
akkwist kollha, kemm jekk dawn isiru 
b’mezzi elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux 
hekk. Għal dan il-għan, għandhom 
jiddokumentaw l-istadji kollha fil-
proċedura ta’ akkwist, inklużi l-
komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi 
ekonomiċi, it-tħejjija ta’ offerti, id-djalogu 
u n-negozjati jekk kien hemm, l-għażla u l-
għoti tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 1519
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport, jew l-elementi ewlenin tiegħu, 
għandhom jiġu komunikati lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza 
nazzjonali fejn dawn jitolbu li jsir hekk.

Ir-rapport, jew l-elementi ewlenin tiegħu, 
għandhom jiġu kkomunikati lill-
Kummissjoni fejn jintalab li jsir hekk.

Or. en

Emenda 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport, jew l-elementi ewlenin tiegħu, 
għandhom jiġu komunikati lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza
nazzjonali fejn dawn jitolbu li jsir hekk.

Ir-rapport, jew l-elementi ewlenin tiegħu, 
għandhom jiġu kkomunikati lill-
Kummissjoni jew lill-awtoritajiet jew l-
istrutturi nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 83 fejn dawn jitolbu li jsir hekk.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport, jew l-elementi ewlenin tiegħu, 
għandhom jiġu komunikati lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza
nazzjonali fejn dawn jitolbu li jsir hekk.

Ir-rapport, jew l-elementi ewlenin tiegħu, 
għandhom jiġu kkomunikati lill-
Kummissjoni jew lill-korp nazzjonali
kompetenti fejn dawn jitolbu li jsir hekk.

Or. en

Emenda 1522
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport, jew l-elementi ewlenin tiegħu, 
għandhom jiġu komunikati lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza 
nazzjonali fejn dawn jitolbu li jsir hekk.

Ir-rapport, jew l-elementi ewlenin tiegħu, 
għandhom jiġu kkomunikati lill-
Kummissjoni fejn jintalab li jsir hekk.

Or. en

Emenda 1523
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 86
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġbir ta’ dejta statistika permezz ta’ rapporti mill-Istati Membri mhuwiex affidabbli u 
jwassal għal burokrazija u spejjeż. L-għan tal-Artikolu 86 huwa li jivverifika d-dejta miġbura 
permezz tal-bażi tad-dejta tat-TED fuq il-bażi tal-Artikolu 48 tal-proposta.  Madankollu, 
kemm id-dejta tat-TED kif ukoll id-dejta ta’ rapportar nazzjonali ħafna drabi ma tkunx 
kompluta. Minflok jintuża għall-verifika, il-pilastru TED ta’ ġbir ta’ dejta statistika għandu 
jiġi msaħħaħ aktar, u l-pilastru ta’ rapportar nazzjonali għandu jiġi abbandunat 
kompletament. 

Emenda 1525
Wim van de Camp

Proposta għal Direttiva
Artikolu 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni proposta għandha tiġi mħassra. Din iżżid il-piżijiet amministrattivi mingħajr 
ma jkun hemm bżonn.

Emenda 1526
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. de

Emenda 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapportar nazzjonali u listi ta’ awtoritajiet 
kontraenti

Rapportar nazzjonali

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi stabbiliti jew magħżula skont l-
Artikolu 84 għandhom jgħaddu rapport ta’ 
implimentazzjoni u statistiku lill-
Kummissjoni dwar kull sena, fuq il-bażi 
tal-forma standard, mhux aktar tard mill-
31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ wara.

1. L-Istati Membri għandhom jgħaddu 
rapport statistiku lill-Kummissjoni dwar 
kull sena, fuq il-bażi tal-forma standard, 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru tas-
sena ta’ wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi stabbiliti jew magħżula skont l-
Artikolu 84 għandhom jgħaddu rapport ta’ 
implimentazzjoni u statistiku lill-
Kummissjoni dwar kull sena, fuq il-bażi 
tal-forma standard, mhux aktar tard mill-
31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ wara.

1. Il-korpi kompetenti fl-Istati Membri
għandhom jgħaddu rapport ta’ 
implimentazzjoni u statistiku lill-
Kummissjoni dwar kull sena, fuq il-bażi 
tal-forma standard, mhux aktar tard mill-
31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta timponi obbligi eċċessivi fuq l-Istati Membri. B'mod partikolari, mhux se jkun 
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possibbli li tingħata lista kompluta tal-awtoritajiet kontraenti fl-Istat Membru lill-
Kummissjoni. Fil-prattika, l-għadd ta’ awtoritajiet kontraenti huwa sinifikanti (f'xi pajjiżi dan 
jista’ jilħaq l-eluf) u jinbidel kull sena, skont il-bidliet strutturali li jsiru fl-amministrazzjoni.

Emenda 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) lista sħiħa u aġġornata tal-awtoritajiet 
tal-gvern ċentrali, l-awtoritajiet kontraenti 
sottoċentrali u l-korpi rregolati mil-liġi 
ppubblika, inklużi awtoritajiet 
sottoċentrali u l-assoċjazzjonijiet ta’ 
awtoritajiet kontraenti li jagħtu kuntratti 
pubbliċi jew ftehimiet qafas, li tindika n-
numru ta’ identifikazzjoni uniku għal kull 
awtorità fejn dan in-numru jkun 
speċifikat fil-leġiżlazzjoni nazzjonali; din 
il-lista għandha tinqasam fi gruppi skont 
it-tipi ta’ awtoritajiet;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta timponi obbligi eċċessivi fuq l-Istati Membri. B'mod partikolari, mhux se jkun 
possibbli li tingħata lista kompluta tal-awtoritajiet kontraenti fl-Istat Membru lill-
Kummissjoni. Fil-prattika, l-għadd ta’ awtoritajiet kontraenti huwa sinifikanti (f'xi pajjiżi dan 
jista’ jilħaq l-eluf) u jinbidel kull sena, skont il-bidliet strutturali li jsiru fl-amministrazzjoni.

Emenda 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) lista sħiħa u aġġornata tal-awtoritajiet 
tal-gvern ċentrali, l-awtoritajiet kontraenti 
sottoċentrali u l-korpi rregolati mil-liġi

(a) lista tal-awtoritajiet tal-gvern ċentrali, l-
awtoritajiet kontraenti sottoċentrali u l-
korpi rregolati mil-liġi pubblika, li jkunu 
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ppubblika, inklużi awtoritajiet 
sottoċentrali u l-assoċjazzjonijiet ta’ 
awtoritajiet kontraenti li jagħtu kuntratti 
pubbliċi jew ftehimiet qafas, li tindika n-
numru ta’ identifikazzjoni uniku għal kull 
awtorità fejn dan in-numru jkun speċifikat 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali; din il-lista 
għandha tinqasam fi gruppi skont it-tipi ta’ 
awtoritajiet;

taw kuntratti pubbliċi jew ikkonkludew
ftehimiet qafas waqt is-sena kkonċernata, 
li tindika n-numru ta’ identifikazzjoni 
uniku għal kull awtorità fejn dan in-numru 
jkun speċifikat fil-leġiżlazzjoni nazzjonali; 
din il-lista għandha tinqasam fi gruppi 
skont it-tipi ta’ awtoritajiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) lista kompluta u aġġornata tal-korpi 
ċentrali tax-xiri kollha;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta timponi obbligi eċċessivi fuq l-Istati Membri. B'mod partikolari, mhux se jkun 
possibbli li tingħata lista kompluta tal-awtoritajiet kontraenti fl-Istat Membru lill-
Kummissjoni. Fil-prattika, l-għadd ta’ awtoritajiet kontraenti huwa sinifikanti (f'xi pajjiżi dan 
jista’ jilħaq l-eluf) u jinbidel kull sena, skont il-bidliet strutturali li jsiru fl-amministrazzjoni.

Emenda 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) lista kompluta u aġġornata tal-korpi (b) lista tal-korpi ċentrali tax-xiri kollha li 
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ċentrali tax-xiri kollha; jkunu taw kuntratti pubbliċi jew 
ikkonkludew ftehimiet qafas waqt is-sena 
kkonċernata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-kuntratti kollha msemmija hawn 
fuq il-limiti minimi stabbiliti fl-Artikolu 4 
ta’ din id-Direttiva:

(c) għall-kuntratti kollha msemmija hawn 
fuq il-limiti minimi stabbiliti fl-Artikolu 4 
ta’ din id-Direttiva, in-numru kkalkolat u 
l-valur tal-kuntratti mogħtija matul is-
sena kkonċernata, imqassma għal kull tip 
ta’ awtorità bil-proċedura u b’xogħlijiet, 
provvisti u servizzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-għadd u l-valur tal-kuntratti 
mogħtija mqassma għal kull tip ta’ 
awtorità bil-proċedura u b’xogħlijiet, 
provvisti u servizzi identifikati mid-

imħassar
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diviżjoni tan-nomenklatura CPV;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) meta l-kuntratti jkunu konklużi skont 
il-proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel, id-dejta 
msemmija fil-punt (i) għandha tkun 
maqsuma wkoll skont iċ-ċirkustanzi 
msemmija fl-Artikolu 30 u għandha 
tispeċifika l-għadd u l-valur tal-kuntratti 
mogħtija minn Stat Membru jew pajjiż 
terz tal-kuntrattur li ngħata l-kuntratt;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għall-kuntratti kollha li jaqgħu taħt il-
limiti stabbiliti fl-Artikolu 4 ta’ din id-
Direttiva, iżda li kienu jkunu koperti minn 
din id-Direttiva li kieku l-valur tagħhom
kien jaqbeż il-limitu, in-numru u l-valur 

(d) għal akkwist taħt il-limiti stabbiliti fl-
Artikolu 4 ta’ din id-Direttiva, iżda li kien 
ikun kopert minn din id-Direttiva li kieku 
l-valur tiegħu kien jaqbeż il-limitu, stima 
tal-valur totali aggregat tal-akkwist matul 
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tal-kuntratti mogħtija maqsuma skont 
kull tip ta’ awtorità.

is-sena kkonċernata. Din l-istima tista’ 
b’mod partikolari tkun ibbażata fuq dejta 
disponibbli taħt rekwiżiti nazzjonali dwar 
il-pubblikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-Kummissjoni dik l-informazzjoni dwar 
l-organizzazzjoni istituzzjonali tagħhom 
relatata mal-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-infurzar ta’ din id-
Direttiva, kif ukoll dwar l-inizjattivi 
nazzjonali meħuda sabiex jipprovdu 
gwida dwar l-implimentazzjoni tar-regoli 
tal-Unjoni dwar l-akkwisti pubbliċi jew 
sabiex din tiġi assistita, jew inkella sabiex 
iwieġbu għall-isfidi li jxekklu l-
implimentazzjoni ta’ dawk ir-regoli.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-Kummissjoni dik l-informazzjoni dwar 
l-organizzazzjoni istituzzjonali tagħhom 
relatata mal-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-infurzar ta’ din id-
Direttiva, kif ukoll dwar l-inizjattivi 
nazzjonali meħuda sabiex jipprovdu 
gwida dwar l-implimentazzjoni tar-regoli 
tal-Unjoni dwar l-akkwisti pubbliċi jew 
sabiex din tiġi assistita, jew inkella sabiex 
iwieġbu għall-isfidi li jxekklu l-
implimentazzjoni ta’ dawk ir-regoli.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 4 jidher li mhuwiex meħtieġ.

Emenda 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi
forma standard għar-rapport annwali ta’ 
implimentazzjoni u statistiku msemmi fil-
paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva msemmija 
fl-Artikolu 91.

5. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
forma standard għar-rapport annwali 
statistiku msemmi fil-paragrafu 1. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 91.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).
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Emenda 1542
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 86a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86a
Obbligi ta’ statistika u l-Kontenut tar-

rapport statistiku
1. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-Kummissjoni dik l-informazzjoni dwar 
l-organizzazzjoni istituzzjonali tagħhom 
relatata mal-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-infurzar ta’ din id-
Direttiva, kif ukoll dwar l-inizjattivi 
nazzjonali meħuda sabiex jipprovdu 
gwida dwar l-implimentazzjoni tar-regoli 
tal-Unjoni dwar l-akkwisti pubbliċi jew 
sabiex din tiġi assistita, jew inkella sabiex 
iwieġbu għall-isfidi li jxekklu l-
implimentazzjoni ta’ dawk ir-regoli.
2. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun fih mill-inqas l-
informazzjoni li ġejja għall-kuntratti 
kollha li jaqbżu l-limiti stabbiliti fl-
Artikolu 4 ta’ din id-Direttiva:
(i) L-għadd u l-valur tal-kuntratti 
mogħtija mqassma għal kull tip ta’ 
awtorità bil-proċedura u b’xogħlijiet, 
provvisti u servizzi identifikati mid-
diviżjoni tan-nomenklatura CPV;
(ii) meta l-kuntratti jkunu konklużi skont 
il-proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel, id-dejta 
msemmija fil-punt (i) għandha tkun 
maqsuma wkoll skont iċ-ċirkostanzi 
msemmija fl-Artikolu 30 u għandha 
tispeċifika l-għadd u l-valur tal-kuntratti 
mogħtija minn Stat Membru jew pajjiż 
terz tal-kuntrattur li jkun ingħata l-
kuntratt;
Safejn ikun possibbli, id-dejta msemmija 
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fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu 
għandha tiġi mqassma skont:
(a) il-proċeduri li ntużaw għall-għoti tal-
kuntratti; u
(b) għal kull waħda minn dawn il-
proċeduri, xogħlijiet kif stipulati fl-
Anness II u prodotti u servizzi kif stipulati 
fl-Anness XVI identifikati skont il-
kategorija tan-nomenklatura CPV;
(c) in-nazzjonalità tal-operatur 
ekonomiku li lilu jkun ingħata l-kuntratt.
Meta l-kuntratti jkunu konklużi skont il-
proċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel, id-dejta 
msemmija fil-punt (a) tal-ewwel 
paragrafu għandha tkun maqsuma wkoll 
skont iċ-ċirkostanzi msemmija fl-
Artikoli 27 u 30 u għandha tispeċifika l-
għadd u l-valur tal-kuntratti mogħtija, 
skont l-Istat Membru jew il-pajjiż terz tal-
kuntrattur li jkun ingħata l-kuntratt;
3. Għal kull kategorija ta’ awtorità 
kontraenti li ma tkunx mogħtija fl-
Anness I, ir-rapport statistiku għandu 
jsemmi mill-inqas:
(a) in-numru u l-valur tal-kuntratti 
mogħtija, imqassma skont it-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1;
(b) il-valur totali tal-kuntratti mogħtija 
skont id-derogi tal-Ftehim.
4. Ir-rapport statistiku għandu 
jistabbilixxi kull informazzjoni statistika 
oħra li tkun meħtieġa skont il-Ftehim. L-
informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha tiġi ddeterminata 
skont il-proċedura taħt l-Artikolu 91(2).

Or. en

Emenda 1543
Monica Luisa Macovei
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Proposta għal direttiva
Artikolu 86a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86a
Rimedju u sanzjonijiet

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ mekkaniżmi għal rimedju effettiv u 
f’waqtu, kif ukoll sanzjonijiet effettivi, 
dissważivi u proporzjonali f’każ  ta’ frodi, 
korruzzjoni, konflitt ta’ interess jew 
irregolaritajiet serji oħra; Rimedji u 
sanzjonijiet applikati f’każijiet bħal dawn 
għandhom jinkludu t-tħassir tal-kuntratti 
pubbliċi rispettivi u responsabbiltà għad-
danni.

Or. en

Emenda 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 87 imħassar
Assistenza lill-awtoritajiet kontraenti u n-
negozji
1. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni strutturi ta’ appoġġ 
tekniku sabiex jipprovdu parir legali u 
ekonomiku, gwida u assistenza lill-
awtoritajiet kontraenti fit-tħejjija u t-
twettiq tal-proċeduri ta’ akkwist. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li kull 
awtorità kontraenti tista’ tikseb assistenza 
kompetenti u konsulenza dwar 
kwistjonijiet individwali.
2. Bil-għan li jitjieb l-aċċess għal akkwisti 
pubbliċi għall-atturi ekonomiċi, b’mod 
partikolari għall-SMEs, u sabiex jiġi 



PE492.869v01-00 134/173 AM\908760MT.doc

MT

faċilitat il-fehim korrett tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li tista’ 
tinkiseb l-assistenza xierqa, anki b’mezzi 
elettroniċi jew billi jintużaw netwerks 
eżistenti ddedikati għall-assistenza tan-
negozji.
3. Assistenza amministrattiva speċifika 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
atturi ekonomiċi li għandhom il-ħsieb li 
jieħdu sehem fi proċedura ta’ akkwist fi 
Stat Membru ieħor. Bħala minimu, 
assistenza bħal din għandha tkopri 
rekwiżiti amministrattivi fl-Istat Membru 
kkonċernat, kif ukoll obbligi possibbli 
relatati mal-akkwisti elettroniċi.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
atturi ekonomiċi interessati jkollhom 
aċċess faċli għal informazzjoni xierqa 
dwar l-obbligi relatati mat-taxxi, il-
protezzjoni ambjentali, u l-obbligi legali 
soċjali u tax-xogħol, li huma fis-seħħ fl-
Istat Membru, fir-reġjun jew lokalità fejn 
ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu jew fejn 
is-servizzi għandhom jiġu pprovduti u li se 
jkunu applikabbli għax-xogħlijiet 
imwettqa fuq il-post jew għas-servizzi 
pprovduti matul it-twettiq tal-kuntratt.
4. Għall-finijiet tal-paragrafi 1, 2 u 3, l-
Istati Membri jistgħu jagħżlu korp wieħed 
jew diversi korpi jew strutturi 
amministrattivi. L-Istati membri 
għandhom jiżguraw koordinazzjoni xierqa 
bejn dawk il-korpi u l-istrutturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi dwar il-governanza (għajnuna lil awtoritajiet kontraenti u negozji), li 
jipproponu li l-Artikolu 87 jiġi mħassar. Il-proposti tal-Kummissjoni jeħtieġ li jkunu 
appoġġjati minn każ ċar li juri l-kosteffettività, u dawn il-proposti dettaljati kieku jiksru wkoll 
il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità. Madankollu, hemm ħtieġa ċara biex l-Istati 
Membri jieħdu s-sjieda tal-prinċipji tal-SME/Aħseb Żgħir l-Ewwel fl-akkwist pubbliku. Dan 
huwa propost fi Premessa.
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Emenda 1545
Wim van de Camp

Proposta għal Direttiva
Artikolu 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjoni ta’ assistenza għall-awtoritajiet kontraenti fil-livell nazzjonali hija 
kwistjoni għall-Istati Membri stess. Jekk id-dispożizzjonijiet ikunu aktar ċari, probabbilment 
ikun hemm anqas ħtieġa ta’ kjarifika tar-regoli tal-akkwist.

Emenda 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 87 imħassar
Assistenza lill-awtoritajiet kontraenti u n-
negozji
1. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni strutturi ta’ appoġġ 
tekniku sabiex jipprovdu parir legali u 
ekonomiku, gwida u assistenza lill-
awtoritajiet kontraenti fit-tħejjija u t-
twettiq tal-proċeduri ta’ akkwist. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li kull 
awtorità kontraenti tista’ tikseb assistenza 
kompetenti u konsulenza dwar 
kwistjonijiet individwali.
2. Bil-għan li jitjieb l-aċċess għal akkwisti 
pubbliċi għall-atturi ekonomiċi, b’mod 
partikolari għall-SMEs, u sabiex jiġi 
faċilitat il-fehim korrett tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li tista’ 
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tinkiseb l-assistenza xierqa, anki b’mezzi 
elettroniċi jew billi jintużaw netwerks 
eżistenti ddedikati għall-assistenza tan-
negozji.
3. Assistenza amministrattiva speċifika 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
atturi ekonomiċi li għandhom il-ħsieb li 
jieħdu sehem fi proċedura ta’ akkwist fi 
Stat Membru ieħor. Bħala minimu, 
assistenza bħal din għandha tkopri 
rekwiżiti amministrattivi fl-Istat Membru 
kkonċernat, kif ukoll obbligi possibbli 
relatati mal-akkwisti elettroniċi.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
atturi ekonomiċi interessati jkollhom 
aċċess faċli għal informazzjoni xierqa 
dwar l-obbligi relatati mat-taxxi, il-
protezzjoni ambjentali, u l-obbligi legali 
soċjali u tax-xogħol, li huma fis-seħħ fl-
Istat Membru, fir-reġjun jew lokalità fejn 
ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu jew fejn 
is-servizzi għandhom jiġu pprovduti u li se 
jkunu applikabbli għax-xogħlijiet 
imwettqa fuq il-post jew għas-servizzi 
pprovduti matul it-twettiq tal-kuntratt.
4. Għall-finijiet tal-paragrafi 1, 2 u 3, l-
Istati Membri jistgħu jagħżlu korp wieħed 
jew diversi korpi jew strutturi 
amministrattivi. L-Istati membri 
għandhom jiżguraw koordinazzjoni xierqa 
bejn dawk il-korpi u l-istrutturi.

Or. en

Emenda 1547
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni strutturi ta’ appoġġ 
tekniku sabiex jipprovdu parir legali u 

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

ekonomiku, gwida u assistenza lill-
awtoritajiet kontraenti fit-tħejjija u t-
twettiq tal-proċeduri ta’ akkwist. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li kull 
awtorità kontraenti tista’ tikseb assistenza 
kompetenti u tagħrif dwar kwistjonijiet 
individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika, il-kliem jista’ jiġi interpretat bħala li huwa parir legali, iżda mhuwiex il-kompitu 
tal-Istati Membri li jagħtu pariri legali rigward regolamenti Ewropej.

Emenda 1548
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni strutturi ta’ appoġġ 
sabiex jipprovdu parir legali u ekonomiku, 
gwida u assistenza lill-awtoritajiet 
kontraenti fit-tħejjija u t-twettiq tal-
proċeduri ta’ akkwist. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw ukoll li kull awtorità 
kontraenti tista’ tikseb assistenza 
kompetenti u konsulenza dwar 
kwistjonijiet individwali. L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jagħmlu użu minn servizzi 
ta’ konsulenza esterni biex 
jikkomplementaw il-ħiliet u l-kompetenzi 
tagħhom ta’ ġestjoni ta’ programmi u 
proġetti.

Or. en

Emenda 1549
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 87 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-paragrafi 1, 2 u 3, l-
Istati Membri jistgħu jagħżlu korp wieħed 
jew diversi korpi jew strutturi 
amministrattivi. L-Istati membri 
għandhom jiżguraw koordinazzjoni xierqa 
bejn dawk il-korpi u l-istrutturi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu joħloq piżijiet amministrattivi żejda. Huwa f'idejn l-Istati Membri li 
jorganizzaw l-amministrazzjoni interna tagħhom. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
joħolqu korp ta’ sorveljanza (l-Artikolu 84) mingħajr regolazzjoni Ewropea. L-Artikolu 84 
imur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 88 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
assistenza reċiproka lil xulxin, u għandhom 
jimplimentaw miżuri għall-kooperazzjoni 
effettiva bejniethom sabiex jiżguraw 
skambju ta’ informazzjoni dwar il-
kwistjonijiet imsemmija fl-Artikoli 40, 41, 
42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 u 69. Għandhom 
jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni li jiskambjaw.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
assistenza reċiproka lil xulxin, u għandhom 
jimplimentaw miżuri għall-kooperazzjoni 
effettiva bejniethom sabiex jiżguraw 
skambju ta’ informazzjoni dwar il-
kwistjonijiet imsemmija fl-Artikoli 40, 41, 
42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 u 73a. 
Għandhom jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni li jiskambjaw.

Or. en

Emenda 1551
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 88 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu punt ta’ 
kollegament wieħed jew aktar, id-dettalji 
ta’ kuntatt li jridu jiġu komunikati lill-
Istati Membri l-oħra, lill-korpi ta’ 
sorveljanza u lill-Kummissjoni. L-Istati 
Membri għandhom jippubblikaw u 
regolarment jaġġornaw il-lista ta’ punti 
ta’ kollegament. Il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jkun inkarigat mill-
koordinazzjoni ta’ dawn il-punti ta’ 
kollegament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu joħloq piżijiet amministrattivi żejda. Huwa f'idejn l-Istati Membri li 
jorganizzaw l-amministrazzjoni interna tagħhom. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
joħolqu korp ta’ sorveljanza (l-Artikolu 84) mingħajr regolazzjoni Ewropea. L-Artikolu 84 
imur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 88 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu punt ta’ 
kollegament wieħed jew aktar, id-dettalji 
ta’ kuntatt li jridu jiġu komunikati lill-
Istati Membri l-oħra, lill-korpi ta’ 
sorveljanza u lill-Kummissjoni. L-Istati 
Membri għandhom jippubblikaw u 
regolarment jaġġornaw il-lista ta’ punti 
ta’ kollegament. Il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jkun inkarigat mill-
koordinazzjoni ta’ dawn il-punti ta’ 

imħassar
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kollegament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposti alternattivi rigward il-governanza (rapportar).

Emenda 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 88 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu punt ta’ 
kollegament wieħed jew aktar, id-dettalji 
ta’ kuntatt li jridu jiġu komunikati lill-
Istati Membri l-oħra, lill-korpi ta’ 
sorveljanza u lill-Kummissjoni. L-Istati 
Membri għandhom jippubblikaw u 
regolarment jaġġornaw il-lista ta’ punti 
ta’ kollegament. Il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jkun inkarigat mill-
koordinazzjoni ta’ dawn il-punti ta’ 
kollegament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhijiex miżura proporzjonali li jiġi impost fuq l-Istati Membri l-obbligu li joħolqu korpi 
addizzjonali. Barra minn hekk, il-kompetenzi differenti mogħtija lil dak il-korp, bħal 
pereżempju s-sorveljanza, il-koordinazzjoni u r-rapportar jistgħu jikkawżaw konflitt ta' 
interessi.

Emenda 1554
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 88 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu punt ta’ 
kollegament wieħed jew aktar, id-dettalji 
ta’ kuntatt li jridu jiġu komunikati lill-Istati 
Membri l-oħra, lill-korpi ta’ sorveljanza u 
lill-Kummissjoni. L-Istati Membri 
għandhom jippubblikaw u regolarment 
jaġġornaw il-lista ta’ punti ta’ kollegament.
Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
inkarigat mill-koordinazzjoni ta’ dawn il-
punti ta’ kollegament.

3. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu punt ta’ 
kollegament wieħed jew aktar, id-dettalji 
ta’ kuntatt li jridu jiġu kkomunikati lill-
Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. L-
Istati Membri għandhom jippubblikaw u 
regolarment jaġġornaw il-lista ta’ punti ta’ 
kollegament.

Or. en

(Ara t-tħassir tal-Artikolu 86)

Emenda 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 88 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-iskambju ta’ informazzjoni għandu 
jseħħ permezz tas-sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern stabbilita 
skont ir-Regolament (UE) Nru 
XXX/XXXX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 44  [proposta għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
tas-sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern (‘ir-Regolament IMI’) 
COM(2011) 522]. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni 
mitluba minn Stati Membri fl-iqsar żmien 
possibbli.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhijiex miżura proporzjonali li jiġi impost fuq l-Istati Membri l-obbligu li joħolqu korpi 
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addizzjonali. Barra minn hekk, il-kompetenzi differenti mogħtija lil dak il-korp, bħal 
pereżempju s-sorveljanza, il-koordinazzjoni u r-rapportar jistgħu jikkawżaw konflitt ta' 
interessi.

Emenda 1556
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 89 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 u 86
tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe waqt mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva mill-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-ebda att 
delegat diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 6, 13, 19, 20, 23 u 59 tista’ tiġi 
revokata fi kwalunkwe waqt mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva mill-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-ebda att 
delegat diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 1557
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 91 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
mill-Kumitat Konsultattiv għall-Kuntratti 
ta’ Xogħlijiet Pubbliċi stabbilit mid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 71/306/KEE46. Dak 
il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
mill-Kumitat Konsultattiv għall-Kuntratti 
ta’ Xogħlijiet Pubbliċi stabbilit mid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 71/306/KEE46 u mill-
Kumitat imwaqqaf bl-Artikolu 7 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3286/94 
(ir-Regolament dwar l-Ostakoli għall-
Kummerċ)46. Dawn il-kumitati għandhom 
ikunu kumitati fis-sens tal-Artikolu 3 tar-
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Regolament (UE) Nru 182/2011.

__________________
46 1 ĠU L 349, 31.12.1994, p. 71

Or. en

Emenda 1558
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 91 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn issir referenza għal dan l-Artikolu, 
għandu japplika l-Artikolu 4 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

2. Fejn issir referenza għal dan l-artikolu, 
għandu japplika l-Artikolu 4 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 u l-
kumitat kompetenti għandu jkun il-
Kumitat imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 71/306/KEE.

Or. en

Emenda 1559
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 91 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 u l-
kumitat kompetenti għanu jkun il-
Kumitat imwaqqaf bir-Regolament dwar 
l-Ostakoli għall-Kummerċ.

Or. en
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Emenda 1560
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 6 – parti H

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti H imħassar
INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TIĠI 
INKLUŻA FL-AVVIŻI DWAR 
KUNTRATTI LI JIKKONĊERNAW 
KUNTRATTI GĦAL SERVIZZI 
SOĊJALI U SERVIZZI SPEĊIFIĊI 
OĦRAJN
(kif stipulat fl-Artikolu 75 (1))
1. L-isem, in-numru ta’ identifikazzjoni 
(fejn speċifikat fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali), l-indirizz inkluż il-kodiċi 
NUTS, it-telefon, in-numru tal-faks, l-
indirizz tal-posta elettronika u l-indirizz 
fuq l-internet tal-awtorità kontraenti u, 
fejn dan ikun differenti, tas-servizz li 
minnu tista’ tinkiseb informazzjoni 
addizjonali.
2. Fejn dawn ikunu xierqa, l-indirizz tal-
posta elettronika jew l-indirizz fuq l-
internet li fuqhom se jkunu disponbbli l-
ispeċifikazzjonijiet u kwalunkwe 
dokumenti ta’ prova.
3. It-tip ta’ awtorità kontraenti u l-attività 
ewlenija mwettqa.
4. Fejn din tkun xierqa, indikazzjoni dwar 
jekk l-awtorità kontraenti hijiex korp 
ċentrali għall-akkwisti jew li hemm 
involuta xi forma oħra ta’ akkwist 
konġunt.
5. In-Nru/i ta’ referenza tan-
Nomenklatura tas-CPV; fejn il-kuntratt 
jinqasam f’lottijiet, din l-informazzjoni 
għandha tingħata għal kull lott. 
6. Il-kodiċi NUTS għall-post ewlieni tax-
xogħlijiet fil-każ ta’ xogħlijiet jew il-
kodiċi NUTS għall-post ewlieni ta’ twassil 
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jew twettiq f’kuntratti ta’ provvista u ta’ 
servizzi 
7. Deskrizzjoni tas-servizzi u fejn 
applikabbli, ix-xogħlijiet u l-provvisti 
inċidentali li għandhom jinxtraw

8. Valur totali stmat tal-kuntratt(i); fejn il-
kuntratt jinqasam f’lottijiet, din l-
informazzjoni għandha tingħata għal kull 
lott.

9. Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni, 
inklużi

a) fejn din tkun xierqa, indikazzjoni dwar 
jekk il-kuntratt huwiex ristrett għal 
workshops protetti, jew jekk l-eżekuzzjoni 
tiegħu hijiex ristretta għal programmi ta’ 
impjiegi protetti,

b) fejn din tkun xierqa, indikazzjoni dwar 
jekk it-twettiq tas-servizz huwiex riżervat 
mil-liġi, minn regolament jew 
dispożizzjoni amministrattiva għal 
professjoni partikolari.

10. Limitu/i ta’ żmien sabiex tiġi 
kkuntattjata l-awtorità kontraenti rigward 
il-parteċipazzjoni.

11. Deskrizzjoni qasira tal-karatteristiċi 
ewlenin tal-proċedura ta’ għoti li se tkun 
applikata.

12. Kwalunkwe informazzjoni relevanti 
oħra.

Or. en

Emenda 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Anness 6 – taqsima 8



PE492.869v01-00 146/173 AM\908760MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti H imħassar
INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TIĠI 
INKLUŻA FL-AVVIŻI DWAR 
KUNTRATTI LI JIKKONĊERNAW 
KUNTRATTI GĦAL SERVIZZI 
SOĊJALI U SERVIZZI SPEĊIFIĊI 
OĦRAJN
(kif stipulat fl-Artikolu 75(1))
1. L-isem, in-numru ta’ identifikazzjoni 
(fejn speċifikat fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali), l-indirizz inkluż il-kodiċi 
NUTS, it-telefon, in-numru tal-faks, l-
indirizz tal-posta elettronika u l-indirizz 
fuq l-internet tal-awtorità kontraenti u, 
fejn dan ikun differenti, tas-servizz li 
minnu tista’ tinkiseb informazzjoni 
addizjonali.
2. Fejn dawn ikunu xierqa, l-indirizz tal-
posta elettronika jew l-indirizz fuq l-
internet li fuqhom se jkunu disponbbli l-
ispeċifikazzjonijiet u kwalunkwe 
dokumenti ta’ prova.
3. It-tip ta’ awtorità kontraenti u l-attività 
ewlenija mwettqa.
4. Fejn din tkun xierqa, indikazzjoni dwar 
jekk l-awtorità kontraenti hijiex korp 
ċentrali għall-akkwisti jew li hemm 
involuta xi forma oħra ta’ akkwist 
konġunt.
5. In-Nru/i ta’ referenza tan-
Nomenklatura tas-CPV; fejn il-kuntratt 
jinqasam f’lottijiet, din l-informazzjoni 
għandha tingħata għal kull lott. 
6. Il-kodiċi NUTS għall-post ewlieni tax-
xogħlijiet fil-każ ta’ xogħlijiet jew il-
kodiċi NUTS għall-post ewlieni ta’ twassil 
jew twettiq f’kuntratti ta’ provvista u ta’ 
servizzi 
7. Deskrizzjoni tas-servizzi u fejn 
applikabbli, ix-xogħlijiet u l-provvisti 
inċidentali li għandhom jinxtraw
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8. Valur totali stmat tal-kuntratt(i); fejn il-
kuntratt jinqasam f’lottijiet, din l-
informazzjoni għandha tingħata għal kull 
lott.

9. Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni, 
inklużi

a) fejn din tkun xierqa, indikazzjoni dwar 
jekk il-kuntratt huwiex ristrett għal 
workshops protetti, jew jekk l-eżekuzzjoni 
tiegħu hijiex ristretta għal programmi ta’ 
impjiegi protetti,

b) fejn din tkun xierqa, indikazzjoni dwar 
jekk it-twettiq tas-servizz huwiex riżervat 
mil-liġi, minn regolament jew 
dispożizzjoni amministrattiva għal 
professjoni partikolari.

10. Limitu/i ta’ żmien sabiex tiġi 
kkuntattjata l-awtorità kontraenti rigward 
il-parteċipazzjoni.

11. Deskrizzjoni qasira tal-karatteristiċi 
ewlenin tal-proċedura ta’ għoti li se tkun 
applikata.

12. Kwalunkwe informazzjoni relevanti 
oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Anness 8 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-każ ta’ kuntratti pubbliċi ta’ 
xogħlijiet, it-totalità ta’ preskrizzjonijiet 

(a) fil-każ ta’ kuntratti pubbliċi ta’ 
xogħlijiet, it-totalità ta’ preskrizzjonijiet 
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tekniċi b’mod partikolari fid-dokumenti 
tal-akkwist, li jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ materjal, prodott jew 
provvista, sabiex dawk jipprovdu l-użu li 
huwa maħsuba għalihom mill-awtorità 
kontraenti; dawk il-karatteristiċi jinkludu 
livelli ta’ prestazzjoni ambjentali u 
klimatika, disinn għar-rekwiżiti kollha
(inkluża aċċessibilità għal persuni 
b’diżabilità) u valutazzjoni tal-konformità, 
prestazzjoni, sikurezza jew dimensjonijiet, 
inklużi l-proċeduri li jikkonċernaw il-
garanzija tal-kwalità, it-terminoloġija, is-
simboli, l-ittestjar u l-metodi ta’ ttestjar, l-
imballaġġ, l-immarkar u t-tikkettar, l-
istruzzjonijiet għall-utenti u l-proċessi u l-
metodi ta’ produzzjoni f’kull stadju taċ-
ċiklu tal-ħajja tax-xogħlijiet; barra minn 
hekk, dawk il-karatteristiċi jinkludu regoli 
relatati mad-disinn u l-ispejjeż, it-test, il-
kundizzjonijiet ta’ spezzjoni u aċċettabilità 
għax-xogħlijiet u l-metodi jew tekniki ta’ 
kostruzzjoni u l-kundizzjonijiet tekniċi 
kollha l-oħrajn li l-awtorità kontraenti 
qiegħda f’pożizzjoni li tippreskrivi, taħt 
regolamenti ġenerali jew speċifiċi, fir-
rigward tax-xogħlijiet kompluti u fir-
rigward tal-materjali jew komponenti li 
dawn jinvolvu;

tekniċi b’mod partikolari fid-dokumenti 
tal-akkwist, li jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ materjal, prodott jew 
provvista, sabiex dawk jipprovdu l-użu li 
huwa maħsuba għalihom mill-awtorità 
kontraenti; dawk il-karatteristiċi jinkludu 
livelli ta’ prestazzjoni ambjentali u 
klimatika, disinn għar-rekwiżiti kollha
(inkluża aċċessibilità għal persuni 
b’diżabilità) u valutazzjoni tal-konformità, 
prestazzjoni, sikurezza jew dimensjonijiet, 
inklużi l-proċeduri li jikkonċernaw il-
garanzija tal-kwalità, it-terminoloġija, is-
simboli, l-ittestjar u l-metodi ta’ ttestjar, l-
imballaġġ, l-immarkar u t-tikkettar, l-
istruzzjonijiet għall-utenti u l-proċessi u l-
metodi ta’ produzzjoni f’kull stadju taċ-
ċiklu tal-ħajja tax-xogħlijiet; barra minn 
hekk, dawk il-karatteristiċi jinkludu regoli 
relatati mad-disinn (inkluża l-protezzjoni 
tad-dejta permezz tad-disinn) u l-ispejjeż, 
it-test, il-kundizzjonijiet ta’ spezzjoni u 
aċċettabilità għax-xogħlijiet u l-metodi jew 
tekniki ta’ kostruzzjoni u l-kundizzjonijiet 
tekniċi kollha l-oħrajn li l-awtorità 
kontraenti qiegħda f’pożizzjoni li 
tippreskrivi, taħt regolamenti ġenerali jew 
speċifiċi, fir-rigward tax-xogħlijiet 
kompluti u fir-rigward tal-materjali jew 
komponenti li dawn jinvolvu;

Or. en

Emenda 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Anness 8 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-każ ta’ kuntratti pubbliċi ta’ 
xogħlijiet, it-totalità ta’ preskrizzjonijiet 
tekniċi b’mod partikolari fid-dokumenti 
tal-akkwist, li jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ materjal, prodott jew 

(a) fil-każ ta’ kuntratti pubbliċi ta’ 
xogħlijiet, it-totalità ta’ preskrizzjonijiet 
tekniċi b’mod partikolari fid-dokumenti 
tal-akkwist, li jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ materjal, prodott jew 
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provvista, sabiex dawk jipprovdu l-użu li 
huwa maħsuba għalihom mill-awtorità 
kontraenti; dawk il-karatteristiċi jinkludu 
livelli ta’ prestazzjoni ambjentali u 
klimatika, disinn għar-rekwiżiti kollha
(inkluża aċċessibilità għal persuni 
b’diżabilità) u valutazzjoni tal-konformità, 
prestazzjoni, sikurezza jew dimensjonijiet, 
inklużi l-proċeduri li jikkonċernaw il-
garanzija tal-kwalità, it-terminoloġija, is-
simboli, l-ittestjar u l-metodi ta’ ttestjar, l-
imballaġġ, l-immarkar u t-tikkettar, l-
istruzzjonijiet għall-utenti u l-proċessi u l-
metodi ta’ produzzjoni f’kull stadju taċ-
ċiklu tal-ħajja tax-xogħlijiet; barra minn 
hekk, dawk il-karatteristiċi jinkludu regoli 
relatati mad-disinn u l-ispejjeż, it-test, il-
kundizzjonijiet ta’ spezzjoni u aċċettabilità 
għax-xogħlijiet u l-metodi jew tekniki ta’ 
kostruzzjoni u l-kundizzjonijiet tekniċi 
kollha l-oħrajn li l-awtorità kontraenti 
qiegħda f’pożizzjoni li tippreskrivi, taħt 
regolamenti ġenerali jew speċifiċi, fir-
rigward tax-xogħlijiet kompluti u fir-
rigward tal-materjali jew komponenti li 
dawn jinvolvu;

provvista, sabiex dawk jipprovdu l-użu li 
huwa maħsuba għalihom mill-awtorità 
kontraenti; dawk il-karatteristiċi jinkludu 
livelli ta’ prestazzjoni ambjentali u 
klimatika, disinn għar-rekwiżiti kollha
(inkluża aċċessibilità għal persuni 
b’diżabilità) u valutazzjoni tal-konformità, 
prestazzjoni, sikurezza jew dimensjonijiet, 
inklużi l-proċeduri li jikkonċernaw il-
garanzija tal-kwalità, it-terminoloġija, is-
simboli, l-ittestjar u l-metodi ta’ ttestjar, l-
imballaġġ, l-immarkar u t-tikkettar, l-
istruzzjonijiet għall-utenti, il-proċessi u l-
metodi ta’ produzzjoni u l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol f’kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja 
tax-xogħlijiet; barra minn hekk, dawk il-
karatteristiċi jinkludu regoli relatati mad-
disinn u l-ispejjeż, it-test, il-kundizzjonijiet 
ta’ spezzjoni u aċċettabilità għax-xogħlijiet 
u l-metodi jew tekniki ta’ kostruzzjoni u l-
kundizzjonijiet tekniċi kollha l-oħrajn li l-
awtorità kontraenti qiegħda f’pożizzjoni li 
tippreskrivi, taħt regolamenti ġenerali jew 
speċifiċi, fir-rigward tax-xogħlijiet 
kompluti u fir-rigward tal-materjali jew 
komponenti li dawn jinvolvu;

Or. en

Emenda 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Anness 8 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-każ ta’ provvista pubblika jew 
kuntratti ta’ servizzi, speċifikazzjoni 
f’dokument li jiddefinixxi l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ prodott jew servizz, bħal-
livelli ta’ kwalità, il-livelli ta’ prestazzjoni 
ambjentali u klimatika, id-disinn għar-
rekwiżiti kollha (inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilità) u valutazzjoni
tal-konformtià, il-prestazzjoni, l-użu tal-

(b) fil-każ ta’ provvista pubblika jew 
kuntratti ta’ servizzi, speċifikazzjoni 
f’dokument li jiddefinixxi l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ prodott jew servizz, bħal-
livelli ta’ kwalità, il-livelli ta’ prestazzjoni 
ambjentali u klimatika, id-disinn għar-
rekwiżiti kollha (inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilità) u valutazzjoni
tal-konformità, il-prestazzjoni, l-użu tal-
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prodott, is-sikurezza jew id-dimensjonijiet, 
inklużi rekwiżiti relevanti għall-prodott fir-
rigward tal-isem li taħtu jinbiegħ il-prodott, 
it-terminoloġija, is-simboli, l-ittestjar u l-
metodi ta’ ttestjar, l-imballaġġ, l-immarkar 
u t-tikkettar, l-istruzzjonijiet għall-utenti, 
il-proċessi u l-metodi ta’ produzzjoni f’kull
satdju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-provvista jew 
servizz u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità;

prodott, is-sikurezza jew id-dimensjonijiet, 
inklużi rekwiżiti relevanti għall-prodott fir-
rigward tal-isem li taħtu jinbiegħ il-prodott, 
it-terminoloġija, regoli relatati mad-disinn 
(inkluża l-protezzjoni tad-dejta permezz 
tad-disinn), is-simboli, l-ittestjar u l-
metodi ta’ ttestjar, l-imballaġġ, l-immarkar 
u t-tikkettar, l-istruzzjonijiet għall-utenti, 
il-proċessi u l-metodi ta’ produzzjoni f’kull
stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-provvista jew 
servizz u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità;

Or. en

Emenda 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Anness 8 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-każ ta’ provvista pubblika jew 
kuntratti ta’ servizzi, speċifikazzjoni 
f’dokument li jiddefinixxi l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ prodott jew servizz, bħal-
livelli ta’ kwalità, il-livelli ta’ prestazzjoni 
ambjentali u klimatika, id-disinn għar-
rekwiżiti kollha (inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilità) u valutazzjoni
tal-konformtià, il-prestazzjoni, l-użu tal-
prodott, is-sikurezza jew id-dimensjonijiet, 
inklużi rekwiżiti relevanti għall-prodott fir-
rigward tal-isem li taħtu jinbiegħ il-prodott, 
it-terminoloġija, is-simboli, l-ittestjar u l-
metodi ta’ ttestjar, l-imballaġġ, l-immarkar 
u t-tikkettar, l-istruzzjonijiet għall-utenti, 
il-proċessi u l-metodi ta’ produzzjoni f’kull
satdju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-provvista jew 
servizz u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità;

(b) fil-każ ta’ provvista pubblika jew 
kuntratti ta’ servizzi, speċifikazzjoni 
f’dokument li jiddefinixxi l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ prodott jew servizz, bħal-
livelli ta’ kwalità, il-livelli ta’ prestazzjoni 
ambjentali u klimatika, id-disinn għar-
rekwiżiti kollha (inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilità) u valutazzjoni
tal-konformità, il-prestazzjoni, l-użu tal-
prodott, is-sikurezza jew id-dimensjonijiet, 
inklużi rekwiżiti relevanti għall-prodott fir-
rigward tal-isem li taħtu jinbiegħ il-prodott, 
it-terminoloġija, is-simboli, l-ittestjar u l-
metodi ta’ ttestjar, l-imballaġġ, l-immarkar 
u t-tikkettar, l-istruzzjonijiet għall-utenti, 
il-proċessi u l-metodi ta’ produzzjoni u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol f’kull stadju
taċ-ċiklu tal-ħajja tal-provvista jew servizz 
u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità;

Or. en
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Emenda 1566
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 8 – paragrafu 1 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1567
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 8 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Speċifikazzjoni teknika komuni” tfisser 
speċifikazzjoni teknika stabbilita skont 
proċedura rikonoxxuta mill-Istati Membri 
jew skont l-Artikoli 9 u 10 tar-Regolament 
[XXX] tal-Parlament u tal-Kunsill dwar l-
istandardizzazzjoni Ewropea [u li jemenda 
d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 
93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 
94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 
2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/105/KE u 
2009/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill] li ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

“Speċifikazzjoni teknika komuni” tfisser 
speċifikazzjoni teknika stabbilita skont 
proċedura rikonoxxuta mill-Istati Membri 
jew, fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni, skont 
l-Artikoli 9 u 10 tar-Regolament [XXX] 
tal-Parlament u tal-Kunsill dwar l-
istandardizzazzjoni Ewropea [u li jemenda 
d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 
93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 
94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 
2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/105/KE u 
2009/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill] li ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Proposta CEN/CENELEC  – sabiex tinkiseb konformità mad-definizzjonijiet tad-
Direttiva 98/34/KE

Emenda 1568
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Anness 8 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “Speċifikazzjoni teknika komuni” 
tfisser speċifikazzjoni teknika stabbilita 
skont proċedura rikonoxxuta mill-Istati 
Membri jew skont l-Artikoli 9 u 10 tar-
Regolament [XXX] tal-Parlament u tal-
Kunsill dwar l-istandardizzazzjoni 
Ewropea [u li jemenda d-Direttivi tal-
Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-
Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 
97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 
2007/23/KE, 2009/105/KE u 2009/23/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill] li 
ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea;

(4) “Speċifikazzjoni teknika komuni” 
tfisser speċifikazzjoni teknika stabbilita 
skont proċedura rikonoxxuta mill-Istati 
Membri jew, fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni, skont 
l-Artikoli 9 u 10 tar-Regolament [XXX] 
tal-Parlament u tal-Kunsill dwar l-
istandardizzazzjoni Ewropea [u li jemenda 
d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 
93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 
94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 
2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/105/KE u 
2009/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill] li ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Anness 11 – inċiż 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Il-Konvenzjoni 155 dwar is-Saħħa u s-
Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol

Or. en
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Emenda 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Anness 11 – inċiż 8 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Il-Konvenzjoni 1 dwar is-Sigħat ta’ 
Xogħol (Industrija)

Or. en

Emenda 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Anness 11 – inċiż 8c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Il-Konvenzjoni 131 dwar l-Iffissar tal-
Paga Minima

Or. en

Emenda 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Anness 11 – inċiż 8d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Il-Konvenzjoni 102 dwar is-Sigurtà 
Soċjali (Standard Minimu)

Or. en
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Emenda 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Anness 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Identifikazzjoni tal-attur ekonomiku; (a) Identifikazzjoni tal-attur ekonomiku;
numru ta’ reġistrazzjoni, isem, indirizz u 
bank tal-kumpanija;

Or. en

Emenda 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Anness 13 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Deskrizzjoni tal-kumpanija, b'mod 
partikolari s-sena meta twaqqfet, il-forma 
korporattiva, is-sid(ien) tal-kumpanija, il-
membri tal-bord, il-kodiċi tal-industrija, 
deskrizzjoni qasira tas-servizzi ewlenin 
u/jew tal-produzzjoni tal-kumpanija;

Or. en

Emenda 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta għal direttiva
Anness 13 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Ċertifikazzjoni dwar il-fatt li l-attur 
ekonomiku issodisfa l-obbligi tiegħu 
rigward il-ħlas tat-taxxi jew tas-sistemi ta’ 
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sigurtà soċjali skont il-liġijiet tal-Istati 
Membri individwali;

Or. en

Emenda 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Anness 13 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Indikaturi ekonomiċi ewlenin tal-
attur ekonomiku għall-aħħar tliet snin ta’ 
kontabilità: il-bejgħ gross, EBIT u l-
proporzjon tas-solvenza; konformità ma’ 
da) għal kumpaniji li għadhom kif bdew 
joperaw hija meta informazzjoni li tkopri 
l-perjodu mill-bidu tal-operat tal-
kumpanija sad-data attwali tiġi adottata 
fil-Passaport tagħhom tal-Akkwisti 
Pubbliċi;

Or. en

Emenda 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Anness 13 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Indikaturi ekonomiċi ewlenin tal-
attur ekonomiku: in-numru medju ta' 
impjegati matul l-aħħar tliet snin u n-
numru ta’ impjegati fl-aħħar tas-sena li 
għaddiet; konformità ma’ db) għal 
kumpaniji li għadhom kif bdew joperaw 
hija meta informazzjoni li tkopri l-perjodu 
mill-bidu tal-operat tal-kumpanija sad-
data attwali tiġi adottata fil-Passaport 
tagħhom tal-Akkwisti Pubbliċi;
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Or. en

Emenda 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Anness 13 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Indikazzjoni tal-perjodu ta’ validità tal-
Passaport, li ma għandux ikun inqas minn
6 xhur.

(f) Indikazzjoni tal-perjodu ta’ validità tal-
Passaport, li ma għandux ikun inqas minn
sena.

Or. en

Emenda 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Anness 13 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Indikazzjoni tal-perjodu ta’ validità tal-
Passaport, li ma għandux ikun inqas minn
6 xhur.

(f) Indikazzjoni tal-perjodu ta’ validità tal-
Passaport, li ma għandux ikun inqas minn
12-il xahar.

Or. en

Emenda 1580
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Anness 14 – parti 2 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) lista tal-konsenji prinċipali effettwati 
jew is-servizzi ewlenin ipprovduti matul 
mhux aktar mill-aħħar tliet snin, bis-
somom, dati u riċevituri involuti, kemm 

(ii) lista tal-konsenji prinċipali effettwati 
jew is-servizzi ewlenin ipprovduti matul 
mhux aktar mill-aħħar tliet snin, bis-
somom, dati u riċevituri involuti, kemm 
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jekk pubbliċi kif ukoll jekk privati. Fejn 
dan ikun meħtieġ sabiex jiġi żgurat livell 
adegwat ta’ kompetizzjoni, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jindikaw li jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni provi ta’ provvisti jew 
servizzi relevanti mwassla jew imwettqa 
aktar minn tliet snin qabel;

jekk pubbliċi kif ukoll jekk privati. Fejn 
dan ikun meħtieġ sabiex jiġi żgurat livell 
adegwat ta’ kompetizzjoni, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jindikaw li ser jiġu 
kkunsidrati provi ta’ provvisti jew servizzi 
relevanti mwassla jew imwettqa aktar minn
ħames snin qabel;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kompetenzi ta’ konsulenza fl-inġinerija huma l-metodoloġija, il-ħiliet u r-riżorsi kollha 
flimkien li ma jkunux neċessarjament riflessi/murija f’qasam speċjalizzat tul l-aħħar tliet snin.

Emenda 1581
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Anness 14 – parti 2 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) lista tal-konsenji prinċipali effettwati 
jew is-servizzi ewlenin ipprovduti matul 
mhux aktar mill-aħħar tliet snin, bis-
somom, dati u riċevituri involuti, kemm 
jekk pubbliċi kif ukoll jekk privati. Fejn 
dan ikun meħtieġ sabiex jiġi żgurat livell 
adegwat ta’ kompetizzjoni, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jindikaw li jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni provi ta’ provvisti jew 
servizzi relevanti mwassla jew imwettqa 
aktar minn tliet snin qabel;

(ii) lista tal-konsenji prinċipali effettwati 
jew is-servizzi ewlenin ipprovduti matul 
mhux aktar mill-aħħar ħames snin, bis-
somom, dati u riċevituri involuti, kemm 
jekk pubbliċi kif ukoll jekk privati. Fejn 
dan ikun meħtieġ sabiex jiġi żgurat livell 
adegwat ta’ kompetizzjoni, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jindikaw li jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni provi ta’ provvisti jew 
servizzi relevanti mwassla jew imwettqa 
aktar minn ħames snin qabel;

Or. en

Emenda 1582
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Anness 14 – parti 2 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1583
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Anness 14 – parti 2 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Anness 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness XVI Dan l-anness ġie mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Anness ġie ssostitwit mill-Anness 16A u 16B.

Emenda 1585
Robert Rochefort
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Proposta għal direttiva
Anness 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness XVI Dan l-anness ġie mħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan l-anness qed jiġi sostitwit mill-Annessi XVIA u XVIB.

Emenda 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Anness 16

Test propost mill-Kummissjoni

Kodiċi CPV Deskrizzjoni

79611000-0; 

minn 85000000-9 sa 85323000-9

(minbarra 85321000-5 u 85322000-2); 

Servizzi tas-saħħa u soċjali

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

minn 79995000-5 sa 79995200-7; minn 

80100000-5 sa 80660000-8 (minbarra 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); 

minn 92000000-1 sa 92700000-8 

(minbarra 92230000-2, 92231000-9, 

92232000-6) 

Servizzi amministrattivi, edukattivi, ta’ 

kura tas-saħħa u kulturali

75300000-9 Servizzi obbligatorji tas-sigurtà soċjali

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizzi tal-benefiċċji

98000000-3; Servizzi komunitarji, soċjali u personali 

oħrajn
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98120000-0 Servizzi mogħtija minn trade unions

98131000-0 Servizzi reliġjużi

Emenda
Kodiċi CPV Deskrizzjoni

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 

minn 85000000-9 sa 85323000-9

(minbarra 85321000-5 u 85322000-2); 

98133100-5 u 98200000-5

Servizzi tas-saħħa, soċjali u servizzi 

relatati

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

minn 79995000-5 sa 79995200-7; minn 

80100000-5 sa 80660000-8 (minbarra 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); 

minn 92000000-1 sa 92700000-8 

(minbarra 92230000-2, 92231000-9, 

92232000-6) 

Servizzi amministrattivi, edukattivi, ta’ 

kura tas-saħħa u kulturali

75300000-9 Servizzi obbligatorji tas-sigurtà soċjali

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizzi tal-benefiċċji

98000000-3; 55521100-9 Servizzi komunitarji, soċjali u personali 

oħrajn

98120000-0 Servizzi mogħtija minn trade unions

98131000-0 Servizzi reliġjużi

minn 61000000-5 sa 61530000-9; minn 

63370000-3 sa 63372000-7

Trasport fuq l-ilma

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; minn 63000000-9 sa 
63600000-5 (minbarra 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7); 74322000-2, 
93610000-7

Servizzi tat-trasport ta’ appoġġ u 
awżiljarji
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minn 74500000-4 sa 74540000-6 
(minbarra 74511000-4); minn 95000000-2 
sa 95140000-5

Servizzi ta’ assenjazzjoni u provvista ta' 
persunal 

minn 74600000-5 sa 74620000-1 Servizzi ta’ investigazzjoni u sigurtà, ħlief 
servizzi ta’ vetturi korazzati

minn 74875000-3 sa 74875200-5, u minn 
92000000-1 sa 92622000-7 (minbarra 
92230000-2)

Servizzi ta’ rikreazzjoni, kulturali u
sportivi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala punt Uniku ta’ kuntatt Online dwar id-drittijiet tan-negozji u taċ-ċittadini, jeħtieġ li l-
Portal L-Ewropa Tiegħek iżid b'mod sinifikanti l-viżibilità tiegħu fost il-konsumaturi.

Emenda 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Proposta għal direttiva
Anness 16 - kolonna 1 - ringiela 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

79611000-0 u
minn 85000000-9 sa 85323000-9
(minbarra 85321000-5 u 85322000-2);

79611000-0 u
minn 85000000-9 sa 85323000-9
(minbarra 85321000-5, 85322000-2 u
85143000-3)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
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85322000-2 and 85143000-3)

Emenda 1588
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Anness 16 - linja 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

98120000-0 / Servizzi mogħtija minn trade 
unions

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trade unions huma entitajiet privati awtonomi li m'għandhomx ikunu koperti mill-akkwist 
pubbliku. Mhuwiex ċar x’effett jinħoloq jekk it-trade unions jiġu inklużi, u għandu jiġi 
mħassar jekk ma jkun jista’ jiġi ppreżentat l-ebda argument raġonevoli għall-inklużjoni. 

Emenda 1589
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Anness 16 - ringiela 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minn 79100000-5 sa 79140000-7 / 
Servizzi legali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Servizzi legali li jkollhom natura ta’ għażla personali mhumiex eliġibbli biex jiġu assenjati 
fuq il-bażi tal-applikazzjoni sħiħa tas-sistema tal-akkwist. Barra minn hekk, dawn jiġu 
pprovduti f'ambjent legali li jvarja b'mod konsiderevoli minn Stat Membru għal ieħor bir-
riżultat li d-domanda ta’ dawn is-servizzi hija inevitabbilment limitata għal operaturi li 
għandhom kompetenzi speċifiċi fil-liġi nazzjonali rilevanti. 
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Emenda 1590
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 16 – ringieli 7a sa 7l (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

79112000-2 Servizzi ta’ rappreżentazzjoni 
legali
79100000-5 Servizzi legali
79110000-8 Servizzi ta’ konsulenza u ta’ 
rappreżentazzjoni legali
79111000-5 Servizzi ta’ konsulenza legali
79112100-3 Servizzi ta’ rappreżentazzjoni 
ta’ partijiet interessati
79120000-1 Servizzi ta’ konsulenza dwar 
privattivi u drittijiet tal-awtur 
79121000-8 Servizzi ta’ konsulenza dwar 
drittijiet tal-awtur
79121100-90 Servizzi ta’ konsulenza dwar 
drittijiet tal-awtur tas-softwer
79130000-4 Servizzi ta’ dokumentazzjoni 
u ċertifikazzjoni legali
79131000-1 Servizzi ta’ dokumentazzjoni
79132000-8 Servizzi ta’ ċertifikazzjoni
79140000-7 Servizzi ta’ konsulenza u ta’ 
informazzjoni legali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trattament speċifiku tas-servizzi huwa ġustifikat biss sakemm dan ikun japplika għas-servizzi 
kollha tal-istess natura, servizzi legali –  li fuqhom huma bbażati l-istess prinċipji ta’ 
kunfidenzjalità m'għandhiex issir diskriminazzjoni kontrihom.

Emenda 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta għal direttiva
Anness 16 - kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Servizzi tas-saħħa u soċjali Servizzi tas-saħħa, veterinarji u soċjali
Servizzi amministrattivi, edukattivi, ta’ 
kura tas-saħħa u kulturali

Servizzi amministrattivi, edukattivi, ta’ 
kura tas-saħħa u kulturali

Servizzi obbligatorji tas-sigurtà soċjali Servizzi obbligatorji tas-sigurtà soċjali

Servizzi tal-benefiċċji Servizzi tal-benefiċċji
Servizzi komunitarji, soċjali u personali 
oħrajn

Servizzi komunitarji, soċjali u personali 
oħrajn

Servizzi mogħtija minn trade unions Servizzi mogħtija minn trade unions

Servizzi reliġjużi Servizzi reliġjużi

Servizzi ta' lukandi u ristoranti
Servizzi ta' transport ferrovjarju
Servizzi ta’ trasport fuq l-ilma
Servizzi ta' transport ta' appoġġ u 
awżiljarji
Servizzi ta’ assenjazzjoni u provvista ta’ 
persunal, minbarra kuntratti ta’ impjiegi
Servizzi ta’ investigazzjoni u sigurtà, 
għajr servizzi ta' karozzi korazzati
Edukazzjoni u servizzi ta' edukazzjoni 
vokazzjonali
Rikreazzjoni, kultura u sport, minbarra 
kuntratti ta’ xiri, ta’ żvilupp, ta’ 
produzzjoni jew ta’ koproduzzjoni ta’ 
programmi mill-entitajiet ta’ xandir u 
kuntratti dwar il-ħin tax-xandir
Servizzi oħra minbarra kuntratti ta’ 
impjiegi, ta’ xiri, ta’  żvilupp, ta’ 
produzzjoni jew ta’ koproduzzjoni ta’ 
programmi mill-entitajiet ta’ xandir u 
kuntratti dwar il-ħin tax-xandir

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni eżistenti bejn servizzi tat-tip A u B għandha tinżamm fuq il-merti tagħha, billi s-
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servizzi tat-tip B ftit li xejn huma relevanti għas-suq intern. Li s-servizzi b’mod partikolari fl-
oqsma tal-kultura, sport u rikreazzjoni ma jaqgħux taħt dan l-ambitu ma tagħmilx sens u tista' 
twassal għal problemi sostanzjali u żieda fl-ispiża amministrattiva fil-prattika. It-tifsira tat-
terminu "servizzi amministrattivi" f'dan il-każ hija wisq ambigwa u ma tissodisfax l-għan 
tagħha

Emenda 1592
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Anness 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Anness XVIa
Anness XVIa - Parti A

Servizzi msemmija fl-Artikolu 1

Kategoriji Suġġett tas-servizzi Numri ta’ 
referenza CPC 
(1)

Numri ta’ referenza CPV

1 Servizzi ta’ 
manutenzjoni u ta’ 
tiswija

6112, 6122, 633, 
886

Minn 50100000-6 sa 50884000-5 
(ħlief għal 50310000-1 sa 50324200-4 
u 50116510-9, 50190000-3, 
50229000- 6, 50243000-0) u minn 
51000000-9 sa 51900000-1 

2 Servizzi ta’ trasport tal-
art, inkluż servizzi ta’ 
vetturi korazzati, u 
servizzi ta’ kurrier, ħlief 
it-trasport tal-posta

712 (ħlief 
71235),
7512, 87304

Minn 60100000-9 sa 60183000-4 
(ħlief 60160000-7, 60161000-4,
60220000-6), u minn 64120000-3 sa 
64121200-2 

3 Servizzi ta’ trasport bl-
ajru: trasport ta’ 
passiġġieri u ta’ 
merkanzija, bl-
esklużjoni tat-trasport 
tal-posta

73 (ħlief 7321)
Minn 60410000-5 sa 60424120-3 
(ħlief 60411000-2, 60421000-5), u 
60500000-3 Minn 60440000-4 sa 
60445000-9 

4 Trasportazzjoni tal-posta 
fuq l-art (2) u bl-ajru

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni

752 Minn 64200000-8 sa 64228200-2 
72318000-7, u minn 72700000-7 sa 
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72720000-3 
6 Servizzi finanzjarji:

a) servizzi ta’ 
assigurazzjoni

b) servizzi bankarji u 
ta’ investiment (3)

eks 81, 812, 814
Minn 66100000-1 sa 66720000-3 

7 Servizzi ta’ informatika 
u servizzi relatati

84 Minn 50310000-1 sa 50324200-4 
Minn 72000000-5 sa 72920000-5
(ħlief 72318000-7 u minn 72700000-7 
sa 72720000-3), 9342410-4 

8 Servizzi ta’ riċerka u 
żvilupp (4)

85 Minn 73000000-2 sa 73436000-7 
(ħlief 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0

9 Servizzi ta’ kontabilità, 
verifika u żamma tal-
kotba

862 Minn 79210000-9 sa 79223000-3 

10 Servizzi ta’ studju tas-
suq u stħarriġ tal-
opinjoni pubblika

864 Minn 79300000-7 sa 79330000-6, u 
79342310-9, 79342311-6 

11 Servizzi ta’ konsulenza 
fl-amministrazzjoni (5) u 
servizzi relatati

865, 866 Minn 73200000-4 sa 73220000-0 
Minn  79400000-8 sa 79421200-3 u 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Servizzi ta’ arkitettura; 
servizzi ta’ inġinerija u 
servizzi ta’ inġinerija 
integrati; servizzi ta’ 
ippjanar f’żoni urbani u 
servizzi arkitettorali fil-
qasam ta’ landscaping; 
servizzi relatati ma’ 
konsultazzjonijiet 
xjentifiċi u tekniċi; 
servizzi ta’ ttestjar u ta’ 
analiżi tekniċi

867
Minn 71000000-8 sa 71900000-7 
(ħlief 71550000-8) u 79994000-8 

13 Servizzi ta’ reklamar 871 Minn 79341000-6 sa 79342200-5 
(ħlief 79342000-3 u 79342100-4)

14 Servizzi ta’ tindif tal-bini 
u servizzi ta’ ġestjoni tal-
proprjetajiet

874, 82201 sa 
82206 Minn 70300000-4 sa 70340000-6, u 

minn 90900000-6 sa 90924000-0 
15 Servizzi ta’ ppubblikar u 

stampar fuq bażi ta’ 
miżata jew kuntratt

88442
Minn 79800000-2 sa 79824000-6 
Minn 79970000-6 sa 79980000-7 

16 Servizzi tad-drenaġġ u l- 94 Minn 90400000-1 sa 90743200-9 
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iskart: servizzi ta’ 
purifikazzjoni u servizzi 
simili

(ħlief 90712200-3 Minn 90910000-9 
sa 90920000-2 u 50190000-3, 
50229000-6 50243000-0 

(1) Nomenklatura CPC (verżjoni proviżorja), użata biex ikun definit il-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 92/50/KEE. 
(2) Bl-esklużjoni tas-servizzi tat-trasport bil-ferrovija li huma koperti mill-kategorija 18. 
(3) Bl-esklużjoni tas-servizzi finanzjarji relatati mal-ħruġ, max-xiri, mal-bejgħ u mat-
trasferiment ta’ titoli jew strumenti finanzjarji oħra, kif ukoll servizzi pprovduti minn banek 
ċentrali. Huma esklużi wkoll is-servizzi li jikkonsistu fl-akkwist jew il-kiri, bi kwalunkwe 
mezz finanzjarju, ta’ artijiet, bini eżistenti jew proprjetà immobbli oħra jew li jikkonċernaw 
id-drittijiet tagħhom. madankollu, is-servizzi finanzjarji mogħtija fl-istess żmien, qabel jew 
wara l-kuntratt ta’ akkwist jew tal-kiri, fi kwalunkwe forma, għandhom ikunu soġġetti għal 
din id-Direttiva;
(4) Bl-esklużjoni ta’ servizzi ta’ riċerka u ta’ żvilupp minbarra dawk li r-riżultati tagħhom 
jappartjenu esklussivament għall-awtorità kontraenti u/jew għall-entità kontraenti għall-
użu matul it-twettiq tal-attività tagħha stess, għalkemm il-provvista tas-servizz tkun 
kompletament imħallsa mill-awtorità kontraenti.
(5) Bl-esklużjoni tas-servizzi ta’ arbitraġġ u ta’ konċiljazzjoni. 

Anness XVIa - Parti B
Servizzi msemmija fl-Artikolu 4-d u fl-Artikolu 74

Kategoriji Suġġett tas-servizzi Numri ta’ 
referenza CPC 
(1)

Numri ta’ referenza CPV

17 Servizzi ta’ lukandi u 
ristoranti

64 Minn 55100000-1 sa 55524000-9, u 
minn 98340000-8 sa 98341100-6 

18 Servizzi ta’ trasport 
ferrovjarju

711 Minn 60200000-0 sa 60220000-6 

19 Servizzi ta’ trasport fuq 
l-ilma

72 Minn 60600000-4 sa 60653000-0, u 
minn 63727000-1 sa 63727200-3 

20 Servizzi ta’ trasport ta’ 
appoġġ u awżiljarji

74
Minn 63000000-9 sa 63734000-3 
(ħlief 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3, u Minn 63727000-1, sa 
63727200-3), u 98361000-1 

21 Servizzi legali 861 Minn 79100000-5 sa 79140000-7 
22 Servizzi ta’ assenjazzjoni 

u provvista ta’ 
persunal (2)

872
Minn 79600000-0 sa 79635000-4 
(ħlief 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0), u minn 98500000-8 sa 
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98514000-9)
23 Servizzi ta’ 

investigazzjoni u sigurtà, 
għajr servizzi ta’ karozzi 
korazzati

873 (ħlief 
87304)

Minn 80100000-5 sa 80660000-8 
(ħlief 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1) 

24 Servizzi ta’ edukazzjoni 
u ta’ taħriġ professjonali

92 Minn 80100000-5 sa 80660000-8 
(ħlief 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1) 

25 Servizzi soċjali u tas-
saħħa

93 79611000-0, u minn 85000000-9 sa 
85323000-9 (ħlief 85321000-5 u 
85322000-2)

26 Servizzi ta’ rikreazzjoni, 
kultura u sports (3)

96 Minn 79995000-5 sa 79995200-7, u 
minn 92000000-1 sa 92700000-8 
(ħlief 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6) 

27 Servizzi oħra

(1) Nomenklatura CPC (verżjoni proviżorja), użata biex ikun definit il-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 92/50/KEE. 
(2) Bl-eċċezzjoni tal-kuntratti tal-impjieg. 
(3) Bl-eċċezzjoni ta’ kuntratti ta’ ksib, ta’ żvilupp, ta’ produzzjoni jew ta’ koproduzzjoni ta’ 
programmi minn entitajiet ta’ xandir bir-radju u kuntratti li jikkonċernaw il-ħinijiet tax-
xandir. 

Or. fr

Emenda 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Anness 16a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Anness XVIa
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Anness XVIa - Parti A
Servizzi li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 6a

Nru tal-
Kategorija 

Suġġett Nru ta’ 
Referenza 
CPC (1) 

Nru ta’ Referenza CPV

1 Servizzi ta’ 
manutenzjoni u tiswija

6112, 
6122, 633,
886

Minn 50100000-6 sa 
50884000-5 (minbarra 
50310000-1 sa 
50324200-4 u 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0), u minn 
51000000-9 sa 
51900000-1 

2 Servizzi ta’ trasport fuq 
l-art (2), inkluż servizzi 
ta’ vetturi korazzati, u 
servizzi ta’ kurriera,
ħlief it-trasport tal-
posta

712 
(minbarra 
71235),
7512, 
87304

Minn 60100000-9 sa 
60183000-4 (minbarra 
60160000- 7, 60161000-
4, 60220000-6), u minn 
64120000-3 sa 
64121200-2 

3 Servizzi ta’ trasport bl-
ajru ta’ passiġġieri u 
merkanzija, ħlief
it-trasport tal-posta

73 
(minbarra 
7321)

Minn 60410000-5 sa 
60424120-3 (minbarra 
60411000-2, 60421000-
5), u 60500000-3, u 
minn 60440000-4 sa 
60445000-9 

4 Trasport tal-posta fuq l-
art (3)
u bl-ajru

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni

752 Minn 64200000-8 sa 
64228200-2 72318000-
7, u minn 72700000-7 
sa 72720000-3 

6 Servizzi finanzjarji:
(a) Servizzi tal-
assigurazzjoni
(b) Servizzi bankarji u 
ta’ investiment (4)

ex 81, 812, 
814 Minn 66100000-1 sa 

66720000-3 (4)
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7 Servizzi tal-informatika 
u servizzi relatati

84 Minn 50310000-1 sa 
50324200-4 minn 
72000000-5 sa 
72920000-5 (minbarra 
72318000-7 u minn 
72700000-7 sa 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Servizzi ta’ riċerka u 
żvilupp
(5)

85 Minn 73000000-2 sa 
73436000-7 (minbarra 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0 )

9 Servizzi ta’ kontabilità, 
verifika u 
żamma tal-kotba

862
Minn 79210000-9 sa 
79223000-3 

10 Servizzi ta’ studju tas-
suq u stħarriġ tal-
opinjoni pubblika

864
Minn 79300000-7 sa 
79330000-6, u 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Servizzi ta’ konsulenza 
fl-amministrazzjoni (6) 
u servizzi relatati

865, 866
Minn 73200000-4 sa 
73220000-0 minn 
79400000-8 sa 
79421200-3 u 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Servizzi ta’ arkitettura; 
servizzi ta' inġinerija u 
servizzi ta’ inġinerija 
integrata, servizzi ta' 
inġinerija ta’ ppjanar 
urban u tal-pajsaġġi; 
servizzi relatati ta' 
konsultazzjonijiet 
xjentifiċi u tekniċi; 
servizzi ta’ ttestjar u ta’ 
analiżi tekniċi

867
Minn 71000000-8 sa 
71900000-7 (minbarra 
71550000- 8) u 
79994000-8 

13 Servizzi ta’ reklamar 871 Minn 79341000-6 sa 
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79342200-5 (minbarra 
79342000-3 u 
79342100-4)

14 Servizzi ta’ tindif tal-
bini u servizzi ta’ 
ġestjoni tal-proprjetajiet

874, 82201 
sa
82206

Minn 70300000-4 sa 
70340000-6, u minn 
90900000-6 sa 
90924000-0 

15 Servizzi ta’ 
p u b b l i k a z z j o n i  u 
stampar  fuq bażi ta’ 
miżata jew kuntratt

88442 Minn 79800000-2 sa 
79824000-6, u minn 
79970000-6 sa 
79980000-7 

16 Tneħħija tad-drenaġġ u 
l-iskart; servizzi  tas-
sanità u  oħrajn simili

94 Minn 90400000-1 sa 
90743200-9 (minbarra 
90712200- 3), minn 
90910000-9 sa 
90920000-2 u 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________
(1) Minbarra kuntratti ta’ impjieg.
(2) Minbarra kuntratti għall-akkwist, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew il koproduzzjoni ta’ 

programmi minn organizzazzjonijiet tax-xandir u kuntratti għall-ħin tax-xandir.
(3) Minbarra servizzi ta’ trasport bil-ferrovija li huma koperti mill-kategorija 18.
(4) Minbarra servizzi finanzjarji marbuta mal-ħruġ, il-bejgħ, ix-xiri jew it-trasferiment ta’ 

titoli jew strumenti finanzjarji oħra, u servizzi tal-bank ċentrali
Huma esklużi wkoll: servizzi li jinvolvu l-akkwist jew il-kiri, bi kwalunkwe mezz 

finanzjarju, ta’ artijiet, bini eżistenti jew proprjetà immobbli oħra jew li jikkonċernaw id-
drittijiet tagħhom; madankollu, servizzi finanzjarji pprovduti fl-istess żmien bħal, qabel 
jew wara l-kuntratt ta’ akkwist jew tal-kiri, fi kwalunkwe forma, għandhom ikunu 
soġġetti għal din id-Direttiva;

(5) Minbarra servizzi ta’ riċerka u żvilupp għajr dawk fejn il-benefiċċji jakkumulaw 
esklussivament għall-awtorità kontraenti għall-użu tagħha fit-twettiq tal-affarijiet 
tagħha bil-kundizzjoni li s-servizz ipprovdut jiġi mħallas b'mod sħiħ mill-awtorità
kontraenti.

(6) Minbarra servizzi ta’ arbitraġġ u ta’ konċiljazzjoni

Anness XVIa - Parti B 

Servizzi li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 6a
Nru tal-

Kategorija 
Suġġett Nru ta’ 

Referenza 
Nru ta’ Referenza CPV
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CPC (1)
17 Servizzi ta’ lukandi u 

ristoranti
64 Minn 55100000-1 sa 

55524000-9, u minn 
98340000-8 sa 
98341100-6 

18 Servizzi ta’ trasport bil-
ferrovjarju

711 Minn 60200000-0 sa 
60220000-6 

19 Servizzi ta’ trasport fuq 
l-ilma

72 Minn 60600000-4 sa 
60653000-0, u minn 
63727000-1 sa 
63727200-3 

20 Servizzi tat-trasport ta’ 
appoġġ u awżiljarji

74 Minn 63000000-9 sa 
63734000-3 (minbarra 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, u minn 
63727000-1, sa 
63727200-3), u 
98361000-1 

21 Servizzi legali 861 Minn 79100000-5 sa 
79140000-7 

22 Servizzi ta’ 
assenjazzjoni u 
provvista ta' persunal 
(1)

872 Minn 79600000-0 sa 
79635000-4 (minbarra 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0), u minn 
98500000-8 sa 
98514000-9 

23 Servizzi ta’ 
investigazzjoni u 
sigurtà, ħlief servizzi ta’ 
vetturi korazzati 

873 
(minbarra 

87304)

Minn 79700000-1 sa 
79723000-8 

24  Servizzi ta’ edukazzjoni  
u edukazzjoni 
vokazzjonali

92 Minn 80100000-5 sa 
80660000-8 (minbarra 
80533000- 9, 80533100-
0, 80533200-1)

25  Servizzi tas-saħħa u 
soċjali

93 79611000-0, u minn 
85000000-9 sa 
85323000-9 (minbarra 
85321000-5 u 
85322000-2) 

26 Servizzi ta’ rikreazzjoni, 
kulturali u sportivi

96 Minn 79995000-5 sa 
79995200-7, u minn 
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92000000-1 sa 
92700000-8 (minbarra 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6 )

27 Servizzi oħra (2)
(1) Minbarra kuntratti ta’ impjieg.

(2) Minbarra kuntratti għall-akkwist, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew il koproduzzjoni ta’ 
programmi minn organizzazzjonijiet tax-xandir u kuntratti għall-ħin tax-xandir.

Or. en


