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Emenda 445
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 446
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d-disinn tal-akkwist ma għandux isir bil-
għan li l-akkwist jiġi eskluż mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva jew sabiex 
inaqqas il-kompetizzjoni b'mod artifiċjali.
Il-proċeduri għandhom dejjem ikunu 
akkumpanjati minn salvagwadji adegwati 
li jiggarantixxu r-rispett tal-prinċipji ta' 
ugwaljanza ta' trattament u ta' 
trasparenza, ta' kompetizzjoni ħielsa, ta' 
reklamar u ta' ġestjoni effiċjenti tar-
riżorsi pubbliċi.

Or. es

Emenda 447
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet aġġudikanti għandhom 
jirrispettaw id-dewmien fil-pagament kif 
stabbilit fid-Direttiva 2011/7/UE.

Or. en

Emenda 448
Sergio Gaetano Cofferati

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet aġġudikanti għandhom 
jimmiraw għall-"aħjar valur" fil-politika 
tal-akkwist. Dan jinkiseb permezz tal-
aġġdudikazzjoni tal-appalt pubbliku lill-
offerta li tkun l-iktar vantaġġuża mil-lat 
ekonomiku.

Or. en

Emenda 449
Sergio Gaetano Cofferati

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dettalji tal-kuntratti ta' appalt 
għandhom ikunu pubbliċi.

Or. en

Emenda 450
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 29c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi relatati mal-
protezzjoni soċjali u tax-xogħol u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol li japplikaw fil-
post fejn jitwettaq ix-xogħol, jingħata s-
servizz jew il-provvista, kif stabbilit fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali u/jew 
fi ftehimiet kollettivi jew dispożizzjonijiet 
tad-dritt internazzjonali tax-xogħol 
elenkati fl-Anness XIV:

Or. en

Emenda 451
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Madanakollu, fil-każ ta' appalti ta' servizzi 
u xogħlijiet kif ukoll appalti ta' provvista li 
jkopru servizzi addizzjonali jew 
operazzjonijiet ta' bini u installazzjoni, il-
persuni ġuridiċi jistgħu jkunu meħtieġa 
jindikaw, fl-offerta jew fit-talba għal 
parteċipazzjoni, il-livelli tal-kwalifiki
professjonali relevanti tal-persunal 
responsabbli mill-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
inkwistjoni.

Or. en

Emenda 452
Pablo Arias Echeverría

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

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

Madanakollu, fil-każ ta' appalti ta' servizzi 
u xogħlijiet kif ukoll appalti ta' provvista li 
jkopru servizzi addizzjonali jew 
operazzjonijiet ta' bini u installazzjoni, il-
persuni ġuridiċi jistgħu jkunu meħtieġa 
jindikaw, fl-offerta jew fit-talba għal 
parteċipazzjoni, il-kwalifiki professjonali 
relevanti tal-persunal responsabbli mill-
eżekuzzjoni tal-kuntratt inkwistjoni.

Or. es

Emenda 453
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li l-workshops protetti jew l-atturi
ekonomiċi li l-għan ewlieni tagħhom huwa 
l-integrazzjoni soċjali u professjonali tal-
ħaddiema b'diżabbiltà u żvantaġġati jieħdu 
sehem fi proċeduri ta' akkwist jew 
jipprovdu li dawn il-kuntratti għandhom 
jitwettqu fil-kuntest tal-programmi ta' 
impjiegi protetti fejn aktar minn 30% tal-
impjegati ta' dawk il-workshops, l-atturi
ekonomiċi jew programmi huma ħaddiema
b'diżabbiltà jew żvantaġġati.

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li l-workshops protetti jew l-operaturi
ekonomiċi li l-għan ewlieni tagħhom huwa 
l-integrazzjoni soċjali u professjonali tal-
ħaddiema b'diżabbiltà u żvantaġġati jieħdu 
sehem fi proċeduri ta' akkwist jew 
jipprovdu li dawn il-kuntratti għandhom 
jiġu eżegwiti fil-kuntest tal-programmi ta' 
impjiegi protetti fejn aktar minn 30% tal-
impjegati ta' dawk il-workshops, l-
operaturi ekonomiċi jew programmi huma 
persuni b'diżabbiltà jew żvantaġġati. It-
terminu "persuni żvantaġġati" jinkludi 
fost affarijiet oħra: il-persuni qiegħda, il-
persuni li għaddejjin minn diffikultà 
partikolari biex jiksbu l-integrazzjoni, il-
persuni f'riskju ta' esklużjoni, il-membri 
ta' gruppi vulnerabbli u l-membri ta' 
minoranzi żvantaġġati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-terminu "persuni żvantaġġati" jeħtieġ li jiġi speċifikat billi huwa usa' mit-terminu "persuni 
b'diżabbiltà" msemmi fid-Direttiva attwali. Din id-definizzjoni toħloq aktar ċarezza tad-dritt.

Emenda 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li l-workshops protetti jew l-atturi 
ekonomiċi li l-għan ewlieni tagħhom 
huwa l-integrazzjoni soċjali u 
professjonali tal-ħaddiema b'diżabbiltà u 
żvantaġġati jieħdu sehem fi proċeduri ta' 
akkwist jew jipprovdu li dawn il-kuntratti
għandhom jitwettqu fil-kuntest tal-
programmi ta' impjiegi protetti fejn aktar 
minn 30% tal-impjegati ta' dawk il-
workshops, l-atturi ekonomiċi jew 
programmi huma ħaddiema b'diżabbiltà 
jew żvantaġġati.

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li jieħdu sehem fi proċeduri ta' akkwist
għal: 

(a) impjiegi protetti prinċipalment 
promossi minn organizzazzjonijiet 
mingħajr skop ta' lukru u bl-involviment 
tagħhom, jew jipprovdu li dawn l-appalti
għandhom jiġu aġġudikati fil-kuntest tal-
programmi ta' impjiegi protetti sakemm il-
maġġoranza tal-ħaddiema kkonċernati 
jkunu persuni b'diżabbiltà li, minħabba n-
natura jew il-gravità tad-diżabbiltajiet 
tagħhom, ma jistgħux jiżvolġu attività 
professjonal f'kundizzjonijiet normali jew 
isibu impjieg faċilment fis-suq ordinarju;
(b) impriżi soċjali jew programmi li l-
objettiv ewlieni tagħhom ikun l-
integrazzjoni soċjali u professjonali tal-
ħaddiema żvantaġġati, dment li aktar minn 
30% tal-impjegati ta' dawk l-operaturi 
ekonomiċi jew programmi huma ħaddiema 
żvantaġġati.
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Is-sejħa għall-kompetizzjoni għandha 
tagħmel referenza għal din id-
dispożizzjoni.
Fl-Istati Membri li fihom iċ-ċirkostanzi 
jiġġustifikaw il-fatt li jeżisti numru 
konsiderevoli ta' persuni b'diżabbiltà li 
jistgħu jaħdmu iżda mhumiex attivi, ir-
riżerva ta' kuntratti deskritta fil-punt (a) 
ta' hawn fuq għandha tkun ugwali tal-
anqas għan-numru jew il-perċentwal ta' 
kuntratti indikati mill-korpi aġġudikanti 
jew minn korpi kompetenti oħrajn.

Or. es

Emenda 455
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull nuqqas ta' konformità ma' dan l-
obbligu jagħmel lill-entità aġġudikanti 
responsabbli.

Or. fr

Emenda 456
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm ma jkunx speċifikat b'mod 
ieħor f'din id-Direttiva jew fil-liġi
nazzjonali li tikkonċerna l-aċċess għall-
informazzjoni, u mingħajr ħsara għall-
obbligi relatati mar-reklamar ta' kuntratti 

2. Minkejja d-dispożizzjonijiet għal din id-
Direttiva jew fid-dritt nazzjonali u 
mingħajr ħsara għall-obbligi relatati mar-
reklamar ta' appalti aġġudikati u mal-
informazzjoni għal kandidati u offerenti 
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mogħtija u mal-informazzjoni għal 
kandidati u offerenti stabbiliti fl-Artikoli 
64 u 69 ta' din id-direttiva, l-entità 
kontraenti ma għandhiex tiddivulga 
informazzjoni mgħoddija lilha minn atturi
ekonomiċi li hija mniżżla bħala 
kunfidenzjali inklużi, iżda mhux limitati 
għal, sigrieti tekniċi jew kummerċjali u l-
aspetti kunfidenzjali tal-offerti.

stabbiliti fl-Artikoli 64 u 69 ta' din id-
direttiva, l-entità aġġudikanti ma 
għandhiex tiddivulga informazzjoni 
mgħoddija lilha minn operaturi ekonomiċi 
li hija mniżżla bħala kunfidenzjali inklużi, 
iżda mhux limitati għal, sigrieti tekniċi jew 
kummerċjali u l-aspetti kunfidenzjali tal-
offerti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda timmira li tiċċara li din ir-regola ma tapplikax jekk l-awtorità aġġudikanti 
għandha d-dritt jew hija obbligata tgħaddi l-informazzjoni rilevanti - pereżempju fil-proċess 
korrett tal-liġi.

Emenda 457
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm ma jkunx speċifikat b'mod 
ieħor f'din id-Direttiva jew fil-liġi 
nazzjonali li tikkonċerna l-aċċess għall-
informazzjoni, u mingħajr ħsara għall-
obbligi relatati mar-reklamar ta' kuntratti
mogħtija u mal-informazzjoni għal 
kandidati u offerenti stabbiliti fl-Artikoli 
64 u 69 ta' din id-direttiva, l-entità
kontraenti ma għandhiex tiddivulga 
informazzjoni mgħoddija lilha minn atturi
ekonomiċi li hija mniżżla bħala 
kunfidenzjali inklużi, iżda mhux limitati 
għal, sigrieti tekniċi jew kummerċjali u l-
aspetti kunfidenzjali tal-offerti.

2. Sakemm ma jkunx speċifikat b'mod 
ieħor f'din id-Direttiva jew fil-liġi 
nazzjonali li tikkonċerna l-aċċess għall-
informazzjoni, u mingħajr ħsara għall-
obbligi relatati mar-reklamar ta' appalti 
aġġudikati u mal-informazzjoni għal 
kandidati u offerenti stabbiliti fl-Artikoli 
64 u 69 ta' din id-direttiva, l-entità
aġġudikanti ma għandhiex tiddivulga 
informazzjoni u dettalji tal-offerti
mgħoddija lilha minn operaturi ekonomiċi.

Or. fr
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Emenda 458
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm ma jkunx speċifikat b'mod 
ieħor f'din id-Direttiva jew fil-liġi
nazzjonali li tikkonċerna l-aċċess għall-
informazzjoni, u mingħajr ħsara għall-
obbligi relatati mar-reklamar ta' kuntratti
mogħtija u mal-informazzjoni għal 
kandidati u offerenti stabbiliti fl-Artikoli 
64 u 69 ta' din id-direttiva, l-entità
kontraenti ma għandhiex tiddivulga 
informazzjoni mgħoddija lilha minn atturi 
ekonomiċi li hija mniżżla bħala 
kunfidenzjali inklużi, iżda mhux limitati 
għal, sigrieti tekniċi jew kummerċjali u l-
aspetti kunfidenzjali tal-offerti.

2. Sakemm ma jkunx speċifikat b'mod 
ieħor f'din id-Direttiva jew fid-dritt
nazzjonali li tikkonċerna l-aċċess għall-
informazzjoni, u mingħajr ħsara għall-
obbligi relatati mar-reklamar ta' appalti 
aġġudikati u mal-informazzjoni għal 
kandidati u offerenti stabbiliti fl-Artikoli 
64 u 69 ta' din id-direttiva, l-entità
aġġudikanti ma għandhiex tiddivulga 
informazzjoni mgħoddija lilha minn atturi 
ekonomiċi, partikolarment, sigrieti tekniċi 
jew kummerċjali u l-aspetti kunfidenzjali 
tal-offerti.

Kull nuqqas ta' konformità ma' dan l-
obbligu jagħmel lill-entità aġġudikanti 
responsabbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 459
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Artikolu 32(1) u (2) ma għandux 
iwaqqaf id-divulgazzjoni pubblika ta' 
kuntratti ladarba jiġu konklużi inkluża 
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kwalunkwe bidla sussegwenti.

Or. en

Emenda 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan l-Artikolu ma għandux iwaqqaf 
id-divulgazzjoni ta' kuntratti konklużi, 
inkluża kwalunkwe bidla sussegwenti.

Or. en

Emenda 461
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) telefon fil-każijiet u ċ-ċirkostanzi 
msemmija fil-paragrafu 6;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, it-telefon ma jintużax għal tali proċeduri. Huma preferibbli mezzi ta' 
komunikazzjoni aktar veloċi u li jiżguraw traċċabilità.

Emenda 462
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiġi żgurata l-interoperabilità tal-
formats tekniċi kif ukoll tal-istandards tal-
ipproċessar u tal-messaġġi, b'mod 
partikolari fil-kuntest transkonfinali, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 98 
sabiex tistabbilixxi l-użu mandatorju ta' 
ċerti standards tekniċi, tal-inqas fir-rigward 
tal-użu tas-sottomissjoni elettronika, 
katalogi elettroniċi u mezzi għal 
awtentikazzjoni elettronika.

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

Or. en

Emenda 463
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, it-telefon ma jintużax għal tali proċeduri. Huma preferibbli mezzi ta' 
komunikazzjoni aktar veloċi u li jiżguraw traċċabilità.

Emenda 464
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
mhux aktar tard minn sentejn (2) wara d-
data speċifikata fl-Artikolu 101(1), il-
proċeduri ta' akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta' komunikazzjoni, b'mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
mhux aktar tard minn erba' (4) snin wara 
d-data speċifikata fl-Artikolu 101(1), il-
proċeduri ta' akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta' komunikazzjoni, b'mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tul ta' żmien huwa qasir wisq.

Emenda 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
mhux aktar tard minn sentejn (2) wara d-
data speċifikata fl-Artikolu 101(1), il-
proċeduri ta' akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta' komunikazzjoni, b'mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sal-
1 ta' Jannar 2017, tal-anqas 70 % tal-
proċeduri ta' akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta' komunikazzjoni, b'mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sal-1 ta' Jannar 2020, il-100 % tal-
proċeduri ta' akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta' komunikazzjoni, b'mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika 
skont ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan l-approċċ b'żewġ fażijiet jitqies bħala definizzjoni tal-objettivi aktar realistika u fattibbli, 
u jħalli biżżejjed żmien lill-awtoritajiet aġġudikanti għall-ippjanar u għall-implimentazzjoni.

Emenda 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
mhux aktar tard minn sentejn (2) wara d-
data speċifikata fl-Artikolu 101(1), il-
proċeduri ta' akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta' komunikazzjoni, b'mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha neċessarji biex jiffaċilitaw l-użu ta' 
mezzi elettroniċi ta' komunikazzjoni, 
partikolarment is-sottomissjoni 
elettronika, għall-proċeduri ta' akkwist 
kollha taħt din id-Direttiva b'mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 467
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
mhux aktar tard minn sentejn (2) wara d-
data speċifikata fl-Artikolu 101(1), il-
proċeduri ta' akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta' komunikazzjoni, b'mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
mhux aktar tard minn tliet (3) snin wara d-
data speċifikata fl-Artikolu 101(1), il-
proċeduri ta' akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta' komunikazzjoni, b'mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu.

Or. fr
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Emenda 468
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta' awtoritajiet kontraenti fis-
sens tal-punt 1 tal-Artikolu 2, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu għal regoli 
sabiex minnufih u b'mod effettiv 
jipprevjenu, jidentifikaw u jirrimedjaw il-
kunflitti ta' interess li jirriżultaw mit-
twettiq ta' proċeduri ta' akkwist li huma 
soġġetti għal din id-Direttiva, inkluż id-
disinn u t-tħejjija tal-proċedura, it-tfassil 
tad-dokumenti ta' akkwist, l-għażla tal-
kandidati u l-offerenti u l-għoti tal-
kuntratt, sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u jkun żgurat 
trattament ugwali għall-offerenti kollha.

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

Or. it

Emenda 469
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 470
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 472
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' dan l-Artikollu, "interessi
privati" tfisser kull ħajja familjari,
emozzjonali, interessi ekonomiċi, politiċi 
jew interessi oħrajn kondiviżi mal-
kandidati jew l-offerenti, inklużi interessi 
professjonali f'kunflitt.

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

Or. en

Emenda 473
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' dan l-Artikollu, "interessi 
privati" tfisser kull ħajja familjari, 
emozzjonali, interessi ekonomiċi, politiċi 
jew interessi oħrajn kondiviżi mal-
kandidati jew l-offerenti, inklużi interessi 
professjonali f'kunflitt.

"Interessi privati" huwa mifhum bħala 
interessi patrimonjali jew finanzjarji
kondiviżi mal-kandidati jew l-offerenti kif 
ukoll bħala l-vantaġġi li jirriżultaw mill-
pagamenti finanzjarji diretti marbuta 
mal-impjiegi, kuntratt ta' xogħol, 
investimenti kif ukoll il-parteċipazzjoni fl-
attivitajiet sostnuti mill-kuntratti.

Or. fr

Emenda 474
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' dan l-Artikollu, "interessi 
privati" tfisser kull ħajja familjari,
emozzjonali, interessi ekonomiċi, politiċi
jew interessi oħrajn kondiviżi mal-
kandidati jew l-offerenti, inklużi interessi 

Għall-finijiet ta' dan l-Artikollu, "interessi 
privati" tfisser interessi familjari, 
ekonomiċi jew politiċi kondiviżi mal-
kandidati jew l-offerenti, inklużi interessi 
professjonali f'kunflitt.
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professjonali f'kunflitt.

Or. it

Emenda 475
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 476
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-president tal-awtorità aġġudikanti li, 
mingħajr ma jkunu neċessarjament involuti 
fit-twettiq tal-proċedura ta' akkwist, xorta 
waħda jistgħu jinfluwenzaw ir-riżultat ta' 
dik il-proċedura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-"membri tal-korpi ta' teħid ta' deċiżjonijiet" tfisser kunsilliera lokali, deputati reġjonali u 
nazzjonali - din id-definizzjoni hija wiesgħa ferm u toħloq ħafna burokrazija. Fil-parti l-kbira 



AM\909613MT.doc 19/178 PE492.862v02-00

MT

tal-Istati Membri hemm stabbiliti strumenti oħra adattati aħjar għall-bżonn ta' ġlieda kontra 
l-korruzzjoni.

Emenda 477
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li, fil-bidu tal-proċedura tal-akkwist, il-
kandidati u l-offerenti huma meħtieġa 
jissottomettu dikjarazzjoni dwar l-eżistenza 
ta' kwalunkwe rabtiet privileġġjati mal-
persuni msemmija fil-paragrafu 2(b), li 
aktarx li jqiegħdu lil dawk il-persuni 
f'sitwazzjoni ta' kunflitt ta' interess; fir-
rapport individwali msemmi fl-Artikolu 94, 
l-awtorità kontraenti għandha tindika jekk 
xi kandidat jew offerent issottomettiex 
dikjarazzjoni.

(b) li, fil-bidu tal-proċedura tal-akkwist, il-
kandidati u l-offerenti, eż. diretturi ta' 
kumpaniji jew kwalunkwe persuna oħra 
b'setgħat ta' deċiżjoni, setgħat jew 
kontroll fir-rigward tal-kandidat jew tal-
offerent, huma meħtieġa jissottomettu 
dikjarazzjoni dwar l-eżistenza ta' 
kwalunkwe rabtiet privileġġjati mal-
persuni msemmija fil-paragrafu 2(b), li 
aktarx li jqiegħdu lil dawk il-persuni 
f'sitwazzjoni ta' kunflitt ta' interess; fir-
rapport individwali msemmi fl-Artikolu 94, 
l-awtorità kontraenti għandha tindika jekk 
xi kandidat jew offerent issottomettiex 
dikjarazzjoni.

Or. en

Emenda 478
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li, fil-bidu tal-proċedura tal-akkwist, il-
kandidati u l-offerenti huma meħtieġa 
jissottomettu dikjarazzjoni dwar l-eżistenza 
ta' kwalunkwe rabtiet privileġġjati mal-
persuni msemmija fil-paragrafu 2(b), li 
aktarx li jqiegħdu lil dawk il-persuni 
f'sitwazzjoni ta' kunflitt ta' interess; fir-

(b) li, fil-bidu tal-proċedura tal-akkwist, il-
kandidati u l-offerenti huma meħtieġa 
jissottomettu, anki skont il-kodiċi etiku 
mfassal mill-entità aġġudikanti,
dikjarazzjoni dwar l-eżistenza ta' 
kwalunkwe rabtiet privileġġjati mal-
persuni msemmija fil-paragrafu 2(b), li 
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rapport individwali msemmi fl-Artikolu 94, 
l-awtorità kontraenti għandha tindika jekk 
xi kandidat jew offerent issottomettiex 
dikjarazzjoni.

aktarx li jqiegħdu lil dawk il-persuni 
f'sitwazzjoni ta' kunflitt ta' interess; fir-
rapport individwali msemmi fl-Artikolu 94, 
l-entità aġġudikanti għandha tindika jekk 
xi kandidat jew offerent issottomettiex 
dikjarazzjoni.

Or. it

Emenda 479
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li, fil-bidu tal-proċedura tal-akkwist, il-
kandidati u l-offerenti huma meħtieġa 
jissottomettu dikjarazzjoni dwar l-eżistenza 
ta' kwalunkwe rabtiet privileġġjati mal-
persuni msemmija fil-paragrafu 2(b), li 
aktarx li jqiegħdu lil dawk il-persuni 
f'sitwazzjoni ta' kunflitt ta' interess; fir-
rapport individwali msemmi fl-
Artikolu 94, l-awtorità kontraenti 
għandha tindika jekk xi kandidat jew 
offerent issottomettiex dikjarazzjoni.

(b) li, fil-bidu tal-proċedura tal-akkwist, il-
kandidati u l-offerenti huma meħtieġa 
jissottomettu dikjarazzjoni dwar l-eżistenza 
ta' kwalunkwe rabtiet privileġġjati mal-
persuni msemmija fil-paragrafu 2(b), li 
aktarx li jqiegħdu lil dawk il-persuni 
f'sitwazzjoni ta' kunflitt ta' interess;

Or. en

Emenda 480
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' kunflitt ta' interessi, l-awtorità
kontraenti għandha tieħu l-miżuri 
neċessarji. Dawk il-miżuri jistgħu jinkludu 
l-iskwalifika tal-membru tal-persunal 
inkwistjoni mill-involviment fil-proċedura 

Fil-każ ta' kunflitt ta' interessi, l-entità
aġġudikanti għandha tieħu l-miżuri 
neċessarji. Dawk il-miżuri jistgħu jinkludu 
l-iskwalifika tal-membru tal-persunal 
inkwistjoni mill-involviment fil-proċedura 
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tal-akkwist affettwata jew ir-riassenjament
tal-kompiti u r-responsabbiltajiet tal-
membru tal-persunal. Fejn kunflitt ta' 
interesssi ma jkunx jista' jiġi rimedjat 
b'mezzi oħrajn, il-kandidat jew l-offerenti 
għandu jiġu eskluż mill-proċedura.

tal-akkwist affettwata jew ir-
riassenjazzjoni tal-kompiti u r-
responsabbiltajiet tal-membru tal-persunal. 
Fejn kunflitt ta' interesssi ma jkunx jista' 
jiġi rimedjat b'mezzi oħrajn, il-kandidat 
jew l-offerenti għandu jiġu eskluż mill-
proċedura.

Or. it

Emenda 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jinstabu rabtiet privileġġjati bħal 
dawn, l-awtorità kontraenti għandha 
tinforma minnufih lill-korp ta' 
sorveljanza magħżul skont l-Artikolu (93) 
u tieħu l-miżuri xierqa sabiex tiġi evitata 
kull tip ta' influwenza żejda fil-proċess ta' 
għoti u tiżgura t-trattament ugwali tal-
kandidati u l-offerenti. Jekk il-kunflitt ta' 
interess ma jkunx jista' jiġi rimedjat 
b'mod effettiv b'mezzi oħra, il-kandidat 
jew l-offerent ikkonċernat għandu jiġi 
eskluż mill-proċedura.

imħassar

Or. en

Emenda 482
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jinstabu rabtiet privileġġjati bħal 
dawn, l-awtorità kontraenti għandha 
tinforma minnufih lill-korp ta' sorveljanza 

Fejn jinstabu rabtiet privileġġjati bħal 
dawn, l-awtorità aġġudikanti għandha 
minnufih tieħu l-miżuri xierqa sabiex tiġi 



PE492.862v02-00 22/178 AM\909613MT.doc

MT

magħżul skont l-Artikolu (93) u tieħu l-
miżuri xierqa sabiex tiġi evitata kull tip ta' 
influwenza żejda fil-proċess ta' għoti u 
tiżgura t-trattament ugwali tal-kandidati u 
l-offerenti. Jekk il-kunflitt ta' interess ma 
jkunx jista' jiġi rimedjat b'mod effettiv 
b'mezzi oħra, il-kandidat jew l-offerent 
ikkonċernat għandu jiġi eskluż mill-
proċedura.

evitata kull tip ta' influwenza żejda fil-
proċess ta' aġġudikazzjoni, tiddokumenta 
dawk il-miżuri b'mod adegwat u tiżgura t-
trattament ugwali tal-kandidati u l-
offerenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda wisq burokratika, wieħed mill-iskopijiet ta' din ir-reviżjoni kien is-semplifikazzjoni 
biex tinħoloq kosteffikaċja. L-aħħar sentenza mhijiex meħtieġa billi l-ewwel waħda hija 
preċiża biżżejjed. Il-prijorità ewlenija hija t-trasparenza.

Emenda 483
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jinstabu rabtiet privileġġjati bħal 
dawn, l-awtorità kontraenti għandha 
tinforma minnufih lill-korp ta' sorveljanza 
magħżul skont l-Artikolu (93) u tieħu l-
miżuri xierqa sabiex tiġi evitata kull tip ta' 
influwenza żejda fil-proċess ta' għoti u 
tiżgura t-trattament ugwali tal-kandidati u 
l-offerenti. Jekk il-kunflitt ta' interess ma 
jkunx jista' jiġi rimedjat b'mod effettiv 
b'mezzi oħra, il-kandidat jew l-offerent 
ikkonċernat għandu jiġi eskluż mill-
proċedura.

Fejn jinstabu rabtiet privileġġjati bħal 
dawn, l-entità aġġudikanti għandha 
tinforma minnufih lill-korp ta' sorveljanza 
magħżul skont l-Artikolu (93) u tieħu l-
miżuri xierqa sabiex tiġi evitata kull tip ta' 
influwenza żejda fil-proċess ta' 
aġġudikazzjoni u tiżgura t-trattament 
ugwali tal-kandidati u l-offerenti. Jekk il-
kunflitt ta' interess ma jkunx jista' jiġi 
rimedjat b'mod effettiv b'mezzi oħra, il-
kandidat jew l-offerent ikkonċernat għandu 
jiġi eskluż mill-proċedura.

Or. it

Emenda 484
Jürgen Creutzmann
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Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jinstabu rabtiet privileġġjati bħal 
dawn, l-awtorità kontraenti għandha
tinforma minnufih lill-korp ta' sorveljanza 
magħżul skont l-Artikolu (93) u tieħu l-
miżuri xierqa sabiex tiġi evitata kull tip ta' 
influwenza żejda fil-proċess ta' għoti u 
tiżgura t-trattament ugwali tal-kandidati u 
l-offerenti. Jekk il-kunflitt ta' interess ma 
jkunx jista' jiġi rimedjat b'mod effettiv 
b'mezzi oħra, il-kandidat jew l-offerent 
ikkonċernat għandu jiġi eskluż mill-
proċedura.

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

Or. en

Emenda 485
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu 
li individwu li jirrapporta in bona fede 
kunflitti ta' interessi mhux divulgati ta' 
membri oħrajn tal-persunal imsemmija 
fil-paragrafu 2(a) għandu d-dritt għal 
protezzjoni mit-tpattija. It-tpattija tfisser 
kwalunkwe azzjoni ta' ħsara diretta jew 
indiretta rakkomandata, mhedda jew 
meħuda kontra individwu minħabba tali 
azzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jimplimentaw sistema ta' protezzjoni ta' min jiżvela informazzjoni 
li tkun protetta li tkun taħdem sewwa bil-għan li jiżguraw li dawn id-dispożizzjonijiet iħallu 
impatt.
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Emenda 486
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-miżuri kollha meħuda skont dan l-
Artikolu għandhom jiġu dokumentati fir-
rapport individwali msemmi fl-
Artikolu 94.

imħassar

Or. en

Emenda 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
Protezzjoni ta' min jiżvela informazzjoni li 

tkun protetta
L-entitajiet aġġudikanti għandhom 
jistabbilixxu proċeduri interni ta' 
protezzjoni ta' min jiżvela informazzjoni li 
tkun protetta għall-membri tal-persunal 
bil-għan li jiżguraw li:
(a) kwalunkwe membru tal-persunal 
(inklużi ħaddiema temporanji jew 
b'kuntratt, apprendisti u konsulenti) li 
jiżvela in bona fede informazzjoni dwar 
kwalunkwe tip ta' att illeċitu materjali 
huwa protett minn kwalunkwe u kull 
forma ta' tpattija, vessazzjonijiet jew 
azzjonijiet ta' ħsara;
(b) tinżamm il-kunfidenzjalità ta' min 
jiżvela informazzjoni li tkun protetta 
sakemm ma jirrinunzjax espressament 
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għaliha;
(c) isiru disponibbli mekkaniżmi adegwati 
biex isir l-iżvelar, bħal linji telefoniċi 
għall-għajnuna u formoli online;
(d) min jiżvela informazzjoni li tkun 
protetta li kient suġġett għal tpattija jkollu 
d-dritt għal proċess ġust quddiem tribunal 
imparzjali u jkun totalment ikkumpensat; 
dawk li jwettqu t-tpattija għandhom ikunu 
sanzjonati;
(e) issir investigazzjoni sewwa tal-iżvelar u 
tittieħed azzjoni korrettiva (jekk ikun il-
każ), u li min jiżvela l-informazzjoni 
jkollha l-għażla li jieħdu sehem f'dawn il-
proċeduri;
(f) id-diriġenti jridu juru bil-provi li 
kwalunkwe azzjoni meħuda kontra min 
jiżvela informazzjoni protetta kienu 
motivati b'raġunijiet differenti mill-iżvelar 
ta' informazzjoni protetta;
(g) l-iżvelar mhux preċiż, jekk isir in bona 
fede, huwa protett; l-iżvelar muri li jkun 
sar in mala fede mhuwiex protett;
(h) il-livell maniġerjali u l-persunal huma 
mħarrġa b'mod adegwat dwar id-drittijiet, 
il-politiki u l-proċeduri marbutin mal-
iżvelar ta' informazzjoni li tkun protetta;
(i) il-politiki marbutin mal-iżvelar ta' 
informazzjoni li tkun protetta huma 
monitorati u evalwati f'intervalli regolari 
minn korpi indipendenti u 
(j) l-iżvelar estern ta' informazzjoni li 
tkun protetta lil uffiċjali eletti, lill-NGOs, 
lill-mezzi tal-komunikazzjoni u lill-
partijiet xierqa oħrajn huwa protett jekk 
il-kanali interni ma jaħdmux jew ma 
jeżistux.

Or. en

Emenda 488
Philippe Juvin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-dispożizzjonijiet dwar kondotta illeċita.

Emenda 489
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Titolu 1 – kapitolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu IVa
Regoli ta' reċiproċità
Artikolu 37a 
Esklużjoni ta' offerti li jinvolvu, mill-
awtoritajiet u mill-entitajiet aġġudikanti, 
prodotti u servizzi mhux koperti minn 
ftehim internazzjonali
1. L-entitajiet aġġudikanti għandhom 
jivvalutaw jekk għandhomx jiġu esklużi 
mill-proċeduri ta' aġġudikazzjoni ta' 
appalti pubbliċi l-offerti li jkunu jinvolvu 
xogħlijiet, provvisti jew servizzi li ġejjin 
minn pajjiżi terzi mhux marbutin minn 
ftehim internazzjonali, jekk il-valur tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mhux 
koperti jirrappreżenta aktar minn 50 % 
tal-valur totali tax-xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi li jikkostitwixxu l-offerta, fir-
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rispett tad-dispożizzjonijiet segwenti. 
Offerta, li ġejja minn pajjiż terz li 
mhuwiex marbut minn ftehim 
internazzjonali, hija awtomatikament 
miċħuda jekk il-prezz huwa inqas minn 
30 % tal-prezz jew tal-kost medju tal-
offerti l-oħra.
2. L-entitajiet aġġudikanti jistgħu jesiġu 
lill-offerenti li jfornu informazzjoni dwar 
l-oriġini tax-xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi li jikkostitwixxu l-offerta kif anki 
dwar il-valur tagħhom. Għandhom 
jaċċettaw id-dikjarazzjonijiet fuq l-unur 
bħala mezz provviżorju li jimpedixxi l-
esklużjoni ta' offerta skont il-paragrafu 1. 
Awtorità aġġudikanti tista' titlob lill-
offerent, f'kull mument tal-proċedura, 
iforni d-dokumenti kollha meħtieġa jew 
parti minnhom, jekk dan jidher 
neċessarju biex jiżgura l-iżvolġiment 
korrett tal-proċedura. Jekk l-entitajiet 
aġġudikanti jirċievu offerti li biħsiebhom 
jeskludu b'konformità tal-kundizzjonijiet 
tal-paragrafu 1, dawn għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni. Dawn 
jistgħu jkomplu l-valutazzjoni tagħhom 
tal-offerti matul il-proċedura ta' notifika. 
In-notifika hija trażmessa elettronikament 
permezz ta' formola standard. Il-
Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu l-formoli 
standard għad-dikjarazzjonijiet rigward l-
oriġini tax-xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi.  Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati f'konformità 
mal-proċedura ta' konsultazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 100(2). Il-formola 
standard tkun fiha din l-informazzjoni li 
ġejja:
(a) l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-entità 
aġġudikanti;
(b) deskrizzjoni tas-suġġett tal-appalt;
(c) l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-
operatur ekonomiku li l-offerta tiegħu 
għandha tkun eskluża;
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(d) informazzjoni dwar l-oriġini tal-
operatur ekonomiku, ix-xogħlijiet, il-
provvisti jew is-servizzi u l-valur tagħhom.
3. Jekk il-Kummissjoni ma tapprovax id-
deċiżjoni tal-entità aġġudikanti li teskludi 
offerta skont il-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika d-
diżapprovazzjoni motivata tagħha fi żmien 
15-il ġurnata li jiddekorru mill-ewwel jum 
ta' xogħol wara d-data li fiha l-
Kummissjoni rċeviet in-notifika. Dan il-
perjodu jista' jiġi prorogat darba għal 
massimu ta' 15-il ġurnata, fil-każijiet 
debitament ġustifikati, b'mod partikolari 
jekk l-informazzjoni li tinsab fin-notifika 
jew fid-dokumenti mehmuża mhumiex 
kompluti jew eżatti jew jekk il-fatti 
rrappurtati jgħaddu minn tibdiliet 
sostanzjali. Jekk, fit-tmiem ta' dan il-
perjodu ta' 30 ġurnata l-Kummissjoni ma 
tkunx adottat deċiżjoni li tapprova jew 
tiċħad l-esklużjoni, din titqies approvata 
mill-Kummissjoni.
4. L-entitajiet aġġudikanti għandhom 
jesiġu lill-offerenti li jfornu informazzjoni 
dwar l-oriġini tal-prodotti jew servizzi li 
jikkostitwixxu l-offerta kif anki dwar il-
valur tagħhom. Għandhom jaċċettaw id-
dikjarazzjonijiet fuq l-unur bħala mezz 
provviżorju li jimpedixxi l-esklużjoni ta' 
offerta skont il-paragrafu 1. Entità 
aġġudikanti tista' titlob lill-offerent, f'kull 
mument tal-proċedura, iforni d-
dokumenti kollha meħtieġa jew parti 
minnhom, jekk dan jidher neċessarju biex 
jiżgura l-iżvolġiment korrett tal-
proċedura.  
5. Id-deċiżjoni ta' esklużjoni ta' offerti 
jistgħu jittieħdu:
(a) jekk il-ftehim internazzjonali dwar l-
aċċess għas-suq fil-qasam tal-akkwist 
pubbliku konkluż bejn l-Unjoni u l-pajjiż 
tal-oriġini tal-prodotti jew servizzi 
jistabbilixxi, għall-prodotti jew servizzi li 
l-esklużjoni tagħhom qiegħda tiġi 
proposta, riżervi espliċiti dwar l-aċċess 



AM\909613MT.doc 29/178 PE492.862v02-00

MT

għas-suq ifformulati mill-Unjoni;
(b) jekk il-ftehim imsemmi fil-punt (a) ma 
jeżistix u l-pajjiż terz japplika miżuri 
restrittivi fil-qasam tal-aġġudikazzjoni tal-
appalti, li jagħtu lok għal nuqqas ta' 
reċiproċità sostanzjali f'termini ta' ftuħ 
tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz 
ikkonċernat.
Għall-finijiet tal-punt (b), in-nuqqas ta' 
reċiproċità sostanzjali huwa preżunt jekk 
il-miżuri restrittivi fil-qasam tal-
aġġudikazzjoni tal-appalti jwasslu għal 
diskriminazzjoni gravi u persistenti kontra 
operaturi ekonomiċi, xogħlijiet, provvisti 
u servizzi tal-Unjoni.
6. Il-Kummissjoni għandha tisma' lill-
entitajiet aġġudikanti kkonċernati qabel 
ma tieħu deċiżjoni skont il-paragrafu 3.
Artikolu 38b 
Implimentazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' 
reċiproċità
L-appalti konklużi ma' operatur 
ekonomiku bi ksur tal-intenzjoni tal-
Kummissjoni li teskludi offerta, skont l-
Artikolu 38a, wara n-notifika tal-
approvazzjoni tal-esklużjoni mill-entitajiet 
aġġudikanti, huma dikjarati nulli u bla 
effett skont id-Direttiva 2007/66/KE.

Or. fr

Emenda 490
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Titolu 1 – kapitolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kaptiolu IVa
Trattament ta' provvisti jew servizzi mhux 
koperti
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Artikolu 37a
Esklużjoni ta' offerti li jinkludu provvisti 
jew servizzi mhux koperti
1. Fuq talba tal-entitajiet aġġudikanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta jekk 
għandhiex tapprova, għall-appalti b'valur 
stmat ta' EUR 5 000 000 jew aktar u li 
jeskludi t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), 
l-esklużjoni mill-proċeduri għall-
aġġudikazzjoni ta' appalti, offerti li 
jinkludu provvisti jew servizzi li joriġinaw 
minn barra l-Unjoni, jekk il-valur tal-
provvisti jew tas-servizzi mhux koperti 
jkun jaqbeż il-50 % tal-valur totali tal-
provvisti jew tas-servizzi li jikkostitwixxu 
l-offerta, skont il-kundizzjonijiet li ġejjin.
2. Meta l-entitajiet aġġudikanti 
biħsiebhom jitolbu l-esklużjoni mill-
proċeduri ta' aġġudikazzjoni tal-appalti 
abbażi tal-paragrafu 1 huma għandhom 
jindikaw dan fl-avviż tal-appalt li 
jippubblikaw skont l-Artikolu 63.
L-entitajiet aġġudikanti għandhom jesiġu 
lill-offerenti li jfornu informazzjoni dwar 
l-oriġini tal-provvisti u/jew servizzi li
jikkostitwixxu l-offerta kif anki dwar il-
valur tagħhom.
Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu formoli 
standard għad-dikjarazzjonijiet dwar l-
oriġini ta' provvisti u servizzi.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati f'konformità 
mal-proċedura ta' konsultazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 100(2).
Meta l-entitajiet aġġudikanti jirċievu 
offerti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-
paragrafu 1 li biħsiebhom jitolbu l-
esklużjoni tagħhom minħabba dik ir-
raġuni, għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni. Matul il-proċedura ta' 
notifika l-entitajiet aġġudikanti jistgħu 
jkomplu bl-analiżi tagħhom tal-offerti.
In-notifika hija trażmessa elettronikament 
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permezz ta' formola standard. Il-
Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu formoli 
standard. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati f'konformità 
mal-proċedura ta' konsultazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 100(2). Tali formola 
standard tkun fiha din l-informazzjoni li 
ġejja:
(a) l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-entità 
aġġudikanti;
(b) deskrizzjoni tas-suġġett tal-appalt;
(c) l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-
operatur ekonomiku li l-offerta tiegħu taf 
tkun eskluża;
(d) informazzjoni dwar l-oriġini tal-
operatur ekonomiku, il-provvisti u/jew is-
servizzi u l-valur tagħhom;
Il-Kummissjoni tista' titlob lill-entità 
aġġudikanti informazzjoni addizzjonali.
Dik l-informazzjoni għandha tingħata fi 
żmien tmint ijiem ta' xogħol, li jiddekorru 
mill-ewwel jum ta' xogħol wara d-data li 
fiha tirċievi t-talba għal informazzjoni 
addizzjonali. Jekk il-Kummissjoni ma 
tirċievi l-ebda informazzjoni f'dan il-
perjodu, il-perjodu ta' żmien stabbilit fil-
paragrafu 3 għandu jkun sospiż, sakemm 
il-Kummissjoni tirċievi l-informazzjoni 
mitluba.
3. Għall-appalti li hemm referenza 
għalihom fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tadotta att ta' implimentazzjoni 
dwar l-approvazzjoni tal-esklużjoni 
maħsuba f'perjodu ta' xahrejn li 
jiddekorri mill-ewwel nhar ta' xogħol 
wara d-data li fiha tirċievi n-notifika. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati f'konformità 
mal-proċedura ta' konsultazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 100(2a). Dan il-
perjodu jista' jiġi prorogat darba għal 
massimu ta' xahrejn, fil-każijiet 
debitament ġustifikati, b'mod partikolari 
jekk l-informazzjoni li tinsab fin-notifika 
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jew fid-dokumenti mehmuża mhumiex 
kompluti jew eżatti jew jekk il-fatti 
rrappurtati jgħaddu minn tibdiliet 
sostanzjali. Jekk, fit-tmiem ta' dan il-
perjodu ta' xahrejn, jew il-perjodu ta' 
proroga, il-Kummissjoni ma tkunx adottat 
deċiżjoni li tapprova jew tiċħad l-
esklużjoni, din titqies miċħuda mill-
Kummissjoni.
4. Meta tadotta atti ta' implimentazzjoni 
skont il-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
għandha tapprova l-esklużjoni maħsuba 
fil-każijiet li ġejjin:
(a) jekk il-ftehim internazzjonali dwar l-
aċċess għas-suq fil-qasam tal-akkwist 
pubbliku konkluż bejn l-Unjoni u l-pajjiż 
tal-oriġini tal-provvisti u/jew servizzi 
jistabbilixxi, għall-provvisti u/jew servizzi 
li l-esklużjoni tagħhom qiegħda tiġi 
proposta, riżervi espliċiti dwar l-aċċess 
għas-suq ifformulati mill-Unjoni;
(b) jekk il-ftehim imsemmi fil-punt (a) ma 
jeżistix u l-pajjiż terz japplika miżuri 
restrittivi fil-qasam tal-aġġudikazzjoni tal-
appalti, li jagħtu lok għal nuqqas ta' 
reċiproċità sostanzjali f'termini ta' ftuħ 
tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz 
ikkonċernat.
Għall-finijiet tal-punt (b), in-nuqqas ta' 
reċiproċità sostanzjali huwa preżunt jekk 
il-miżuri restrittivi fil-qasam tal-
aġġudikazzjoni tal-appalti jwasslu għal 
diskriminazzjoni gravi u persistenti kontra 
operaturi ekonomiċi, provvisti u servizzi 
tal-Unjoni.
Meta tadotta atti ta' implimentazzjoni 
skont il-paragrafu 3, il-Kummissjoni ma 
għandhiex tapprova l-esklużjoni maħsuba 
meta tkun tikser l-impenji għall-aċċess 
għas-suq assunti mill-Unjoni fil-ftehimiet 
internazzjonali tagħha.
5. Meta tkun qed tivvaluta jekk jeżistix 
nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali, il-
Kummissjoni għandha teżamina dan li 
ġej:
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(a) sa liema livell il-leġiżlazzjoni dwar l-
akkwist pubbliku tal-pajjiż ikkonċernat 
tiżgura trasparenza f'konformità mal-
istandards internazzjonali fil-qasam tal-
akkwist pubbliku u jipprekludu 
kwalunkwe diskriminazzjoni kontra l-
provvisti, is-servizzi u l-operaturi 
ekonomiċi tal-Unjoni;
(b) sa liema livell l-awtoritajiet pubbliċi 
u/jew entitajiet tal-akkwist individwali 
japplikaw jew jadottaw prattiki 
diskriminatorji kontra provvisti, servizzi u 
operaturi ekonomiċi tal-Unjoni.
6. Qabel ma l-Kummissjoni tieħu 
deċiżjoni skont il-paragrafu 3 għandha 
tisma' l-offerent jew l-offerenti 
kkonċernat(i).
7. L-entitajiet aġġudikanti li jkunu 
eskludew l-offerti skont il-paragrafu 1 
għandhom jindikaw dan fl-avviż dwar l-
aġġudikazzjoni tal-appalt ippubblikat 
skont l-Artikolu 64 ta' din id-Direttiva.
Artikolu 37b
Regoli ta' oriġini
1. L-oriġini ta' prodott għandha tkun 
determinata skont l-Artikolu 22 sa 26 tar-
Regolament (KE) Nru 2913/1992 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi 
Doganali tal-Komunità.
2. L-oriġini ta' servizz għandha tkun 
determinata skont l-oriġini tal-persuna 
fiżika jew ġuridika li tkun qed tfornih.
3. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-
provvisti jew is-servizzi li joriġinaw mill-
pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea li 
mhumiex l-Istati Membru għandhom 
ikunu trattati bħal dawk li joriġinaw mill-
Istati Membri.
Artikolu 37c
Implimentazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' 
reċiproċità
L-appalti konklużi ma' operatur 
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ekonomiku bi ksur tal-atti ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
adottati skont l-Artikolu 37a, wara l-
esklużjoni maħsuba notifikata mill-
entitajiet kontraenti, għandhom jiġu 
ddikjarati mingħajr effett fis-sens tad-
Direttiva 2007/66/KE.

Or. en

Emenda 491
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw li 
dawk l-entitajiet kontraenti jistgħu 
japplikaw proċeduri miftuħa jew ristretti 
jew innegozjati b'sejħa preċedenti għall-
kompetizzjoni kif irregolati f'din id-
Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw li 
dawk l-entitajiet aġġudikanti jistgħu 
japplikaw proċeduri miftuħa jew ristretti 
jew innegozjati b'sejħa preċedenti għall-
kompetizzjoni u għal sħubiji innovattivi 
kif irregolati f'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 492
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu 
li l-awtoritajiet aġġudikanti trid tapplika l-
proċedura kompetittiva permezz ta' 
negozjar jew id-djalogu kompetittiv jekk l-
appalt pubbliku jaf iwassal għal 
trasferiment ta' impriża.

Or. de
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Emenda 493
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) avviż dwar l-eżistenza ta' sistema ta' 
kwalifikazzjoni skont l-Artikolu 62 fejn il-
kuntratt jingħata permezz ta' proċedura 
ristretta jew innegozjata jew permezz ta' 
sħubija għall-innovazzjoni,

(b) avviż dwar l-eżistenza ta' sistema ta' 
kwalifikazzjoni skont l-Artikolu 62 fejn l-
appalt jiġi aġġudikat permezz ta' proċedura 
ristretta jew innegozjata.

Or. fr

Emenda 494
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) avviż dwar l-eżistenza ta' sistema ta' 
kwalifikazzjoni skont l-Artikolu 62 fejn il-
kuntratt jingħata permezz ta' proċedura 
ristretta jew innegozjata jew permezz ta' 
sħubija għall-innovazzjoni,

(b) avviż dwar l-eżistenza ta' sistema ta' 
kwalifikazzjoni skont l-Artikolu 62 fejn l-
appalt jiġi aġġudikat permezz ta' proċedura 
ristretta jew innegozjata.

Or. fr

Emenda 495
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jistabilixxu li l-
entitajiet kontraenti jistgħu japplikaw 

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu
li l-entitajiet aġġudikanti jistgħu japplikaw 
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proċedura nnegozjata mingħajr sejħa għall-
kompetizzjoni minn qabel biss f'dawk il-
każijiet u ċ-ċirkustanzi speċifiċi li huma 
msemmija b'mod espressiv fl-Artikolu 42.

proċedura nnegozjata mingħajr sejħa għall-
kompetizzjoni minn qabel kif imsemmija 
espressament fl-Artikolu 42.

Or. en

Emenda 496
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien għar-riċezzjoni tal-offerti għandu jkun estiż għal 47 jum, dan lill-kandidati 
jagħtihom biżżejjed żmien biex iħejju l-offerta tagħhom u xorta għadu iqsar mil-limitu ta' 
żmien attwali (52 jum).

Emenda 497
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-entità kontraenti tista' tnaqqas dawk 
il-limiti ta' żmien għar-riċevuta ta' offerti 
stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 b'ħamest ijiem meta din 
taċċetta li l-offerti jistgħu jiġu sottomessi 
b'mezzi elettroniċi b'konformità mal-
Artikolu 33(3),(4) u (5).

imħassar

Or. en
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Emenda 498
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala regola ġenerali, il-limitu minimu ta' 
żmien għar-riċevuta ta' talbiet għal 
parteċipazzjoni għandu jkun iffissat għal 
mhux inqas minn 30 jum mid-data li fiha 
ntbagħat l-avviż dwar kuntratt jew l-
istedina għall-konferma tal-interess u fl-
ebda każ ma jista' jkun inqas minn 15-il 
jum.

Bħala regola ġenerali, il-limitu minimu ta' 
żmien għar-riċevuta ta' talbiet għal 
parteċipazzjoni għandu jkun iffissat għal 
mhux inqas minn 35 jum mid-data li fiha 
ntbagħat l-avviż dwar appalt jew l-istedina 
għall-konferma tal-interess u fl-ebda każ 
ma jista' jkun inqas minn 15-il jum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien għar-riċezzjoni tat-talbiet għall-parteċipazzjoni għandu jkun estiż għal 
35 jum, dan lill-kanditati jagħtihom biżżejjed żmien biex iħejju l-offerta tagħhom.

Emenda 499
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala regola ġenerali, l-limitu ta' żmien 
minimu għar-riċevuta ta' talbiet għal 
parteċipazzjoni ma għandu jiġi ffissat għal 
inqas minn 30 jum mid-data li fiha 
jintbagħat l-avviż dwar kuntratt jew, fejn 
jintuża avviż indikattiv perjodiku bħala 
mezz ta' sejħa għall-kompetizzjoni, l-
istedina għall-konferma tal-interess u fl-
ebda każ ma jista' jkun ta' inqas minn 15-il 
jum.

Il-limitu ta' żmien minimu għar-riċevuta ta' 
talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
biżżejjed mid-data li fiha jintbagħat l-avviż 
dwar appalt jew, fejn jintuża avviż 
indikattiv perjodiku bħala mezz ta' sejħa 
għall-kompetizzjoni, l-istedina għall-
konferma tal-interess u fl-ebda każ ma 
jista' jkun ta' inqas minn 15-il jum.

Or. en
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Emenda 500
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala regola ġenerali, l-limitu ta' żmien 
minimu għar-riċevuta ta' talbiet għal 
parteċipazzjoni ma għandu jiġi ffissat għal 
inqas minn 30 jum mid-data li fiha 
jintbagħat l-avviż dwar kuntratt jew, fejn 
jintuża avviż indikattiv perjodiku bħala 
mezz ta' sejħa għall-kompetizzjoni, l-
istedina għall-konferma tal-interess u fl-
ebda każ ma jista' jkun ta' inqas minn 15-il 
jum.

Bħala regola ġenerali, l-limitu ta' żmien 
minimu għar-riċevuta ta' talbiet għal 
parteċipazzjoni ma għandu jiġi ffissat għal 
inqas minn 35 jum mid-data li fiha 
jintbagħat l-avviż dwar appalt jew, fejn 
jintuża avviż indikattiv perjodiku bħala 
mezz ta' sejħa għall-kompetizzjoni, l-
istedina għall-konferma tal-interess u fl-
ebda każ ma jista' jkun ta' inqas minn 15-il 
jum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien għar-riċezzjoni tat-talbiet għall-parteċipazzjoni għandu jkun estiż għal 
35 jum, dan lill-kanditati jagħtihom biżżejjed żmien biex iħejju l-offerta tagħhom.

Emenda 501
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Huwa projbit li l-awtoritajiet 
aġġudikanti jinnegozjaw esklużivament il-
prezzijiet tal-offerti.

Or. fr

Emenda 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson



AM\909613MT.doc 39/178 PE492.862v02-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43 imħassar
Sħubija għall-innovazzjoni

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li 
l-entitajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
sħubijiet għall-innovazzjoni kif irregolati 
f'din id-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li ma jittrasponux is-sħubijiet 
ta' innovazzjoni fil-liġi nazzjonali 
tagħhom jew li jillimitaw l-użu tagħhom 
għal ċerti tipi ta' akkwisti.
Fi sħubijiet għall-innovazzjoni, kull attur 
ekonomiku jista' jissottometti talba sabiex 
jieħu sehem bħala tweġiba għal sejħa 
għall-kompetizzjoni b'konformità mal-
punti (b) u (c) tal-Artikolu 39(2) bil-għan 
li jistabbilixxi sħubija strutturata għall-
iżvilupp ta' prodott, servizz jew xogħlijiet 
innovattivi u x-xiri sussegwenti tal-
provvisti, servizzi jew xogħlijiet li 
jirriżultaw, jekk dawn ikunu 
jikkorrispondu għal-livelli ta' prestazzjoni 
u spejjeż miftiehma.
2. Is-sħubija għandha tiġi strutturata fi 
stadji suċċessivi wara s-sekwenza ta' stadji 
fil-proċess ta' riċerka u innovazzjoni, 
possibbilment sal-manifattura tal-
provvista jew il-forniment tas-servizzi. 
Għandha tipprovdi għal miri intermedji li 
għandhom jinkisbu mill-imsieħeb u 
tipprovdi għal ħlas tar-remunerazzjoni 
f'pagamenti xierqa. Abbażi ta' dawk il-
miri, wara kull stadju, l-entità kontraenti 
tista' tiddeċiedi li ttemm is-sħubija u li 
tniedi proċedura ta' akkwist ġdida għall-
fażijiet li jifdal, dejjem jekk tkun kisbet id-
drittijiet ta' proprjetà intellettwali 
relevanti. 

3. Il-kuntratt għandu jingħata 
b'konformità mar-regoli għal proċedura 
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nnegozjata b'sejħa għall-kompetizzjoni 
minn qabel stabbiliti fl-Artikolu 42. 

Fl-għażla tal-kandidati, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-kriterji li jikkonċernaw il-
kapaċità u l-esperjenza tal-offerenti fil-
qasam tar-riċerka jew l-iżvilupp u fil-
qasam tal-iżvilupp ta' soluzzjonijiet 
innovattivi. Jistgħu jillimitaw in-numru 
ta' kandidati adattati li għandhom jiġu 
mistiedna sabiex jieħdu sehem fil-
proċedura b'konformità mal-
Artikolu 72(2).

Huma biss dawk l-operaturi ekonomiċi 
mistiedna mill-entità kontraenti wara l-
valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jissottomettu proġetti ta' 
riċerka u innovazzjoni bil-għan li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet identifikati mill-
entità kontraenti li ma jistgħux jiġu 
sodisfatti mis-soluzzjonijiet eżistenti. Il-
kuntratt għandu jingħata fuq il-bażi 
unika tal-kriterju ta' għoti tal-aktar 
offerta ekonomikament vantaġġjuża skont 
l-Artikolu 76 (1)(a).

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

L-entitajiet kontraenti ma għandhomx 
jużaw is-sħubiji għall-innovazzjoni b'tali 
mod li jipprevjenu, jillimitaw jew jgħawġu 
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l-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 503
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43 imħassar
Sħubija għall-innovazzjoni
1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li 
l-entitajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
sħubijiet għall-innovazzjoni kif irregolati 
f'din id-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li ma jittrasponux is-sħubijiet 
ta' innovazzjoni fil-liġi nazzjonali 
tagħhom jew li jillimitaw l-użu tagħhom 
għal ċerti tipi ta' akkwisti.

Fi sħubijiet għall-innovazzjoni, kull attur 
ekonomiku jista' jissottometti talba sabiex 
jieħu sehem bħala tweġiba għal sejħa 
għall-kompetizzjoni b'konformità mal-
punti (b) u (c) tal-Artikolu 39(2) bil-għan 
li jistabbilixxi sħubija strutturata għall-
iżvilupp ta' prodott, servizz jew xogħlijiet 
innovattivi u x-xiri sussegwenti tal-
provvisti, servizzi jew xogħlijiet li 
jirriżultaw, jekk dawn ikunu 
jikkorrispondu għal-livelli ta' prestazzjoni 
u spejjeż miftiehma.

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

3. Il-kuntratt għandu jingħata 
b'konformità mar-regoli għal proċedura 
nnegozjata b'sejħa għall-kompetizzjoni 
minn qabel stabbiliti fl-Artikolu 42. 

Fl-għażla tal-kandidati, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-kriterji li jikkonċernaw il-
kapaċità u l-esperjenza tal-offerenti fil-
qasam tar-riċerka jew l-iżvilupp u fil-
qasam tal-iżvilupp ta' soluzzjonijiet 
innovattivi. Jistgħu jillimitaw in-numru 
ta' kandidati adattati li għandhom jiġu 
mistiedna sabiex jieħdu sehem fil-
proċedura b'konformità mal-
Artikolu 72(2).

Huma biss dawk l-operaturi ekonomiċi 
mistiedna mill-entità kontraenti wara l-
valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jissottomettu proġetti ta' 
riċerka u innovazzjoni bil-għan li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet identifikati mill-
entità kontraenti li ma jistgħux jiġu 
sodisfatti mis-soluzzjonijiet eżistenti. Il-
kuntratt għandu jingħata fuq il-bażi 
unika tal-kriterju ta' għoti tal-aktar
offerta ekonomikament vantaġġjuża skont 
l-Artikolu 76 (1)(a).

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

Or. fr

Emenda 504
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
entitajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
sħubijiet għall-innovazzjoni kif irregolati 
f'din id-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li ma jittrasponux is-sħubijiet 
ta' innovazzjoni fil-liġi nazzjonali 
tagħhom jew li jillimitaw l-użu tagħhom 
għal ċerti tipi ta' akkwisti.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu li 
l-entitajiet aġġudikanti jistgħu japplikaw 
sħubijiet għall-innovazzjoni kif irregolati 
f'din id-Direttiva.

Or. fr

Emenda 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
entitajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
sħubijiet għall-innovazzjoni kif irregolati 
f'din id-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li ma jittrasponux is-sħubijiet 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu li 
l-entitajiet aġġudikanti jistgħu japplikaw 
sħubijiet għall-innovazzjoni kif irregolati 
f'din id-Direttiva.
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ta' innovazzjoni fil-liġi nazzjonali 
tagħhom jew li jillimitaw l-użu tagħhom 
għal ċerti tipi ta' akkwisti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tas-sħubija għall-innovazzjoni tirrappreżenta prijorità fundamentali għal dan 
l-eżerċizzju ta' modernizzazzjoni. Bħala tali, it-traspożizzjoni tal-proċedura ma għandhiex 
tkun fakultattiva u, minflok, għandha tkun uniformi fl-Istati Membri kollha biex tiggarantixxi 
kundizzjonijiet ta' parità.

Emenda 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi sħubijiet għall-innovazzjoni, kull attur
ekonomiku jista' jissottometti talba sabiex 
jieħu sehem bħala tweġiba għal sejħa 
għall-kompetizzjoni b'konformità mal-
punti (b) u (c) tal-Artikolu 39(2) bil-għan 
li jistabbilixxi sħubija strutturata għall-
iżvilupp ta' prodott, servizz jew xogħlijiet 
innovattivi u x-xiri sussegwenti tal-
provvisti, servizzi jew xogħlijiet li 
jirriżultaw, jekk dawn ikunu jikkorrispondu 
għal-livelli ta' prestazzjoni u spejjeż 
miftiehma.

Fi sħubijiet għall-innovazzjoni, kull 
operatur ekonomiku jista' jissottometti 
talba sabiex jieħu sehem bħala tweġiba
għall-avviż dwar l-appalt bil-għan li 
jistabbilixxi sħubija strutturata għall-
iżvilupp ta' prodott, servizz jew xogħlijiet 
innovattivi u x-xiri sussegwenti tal-
provvisti, servizzi jew xogħlijiet li 
jirriżultaw, li l-bżonn tiegħu ma jistax jiġi 
sodisfatt permezz ta' soluzzjonijiet diġà 
disponibbli fis-suq,  jekk dawn ikunu 
jikkorrispondu għal-livelli ta' prestazzjoni 
u spejjeż miftiehma. L-appalt li 
jistabbilixxi s-sħubija għall-innovazzjoni 
għandu jiġi aġġudikat fuq il-bażi unika 
tal-kriterju ta' aġġudikazzjoni tal-aktar 
offerta ekonomikament vantaġġuża skont 
l-Artikolu 76(1)(a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ttejjeb il-proċedura l-ġdida dwar is-sħubiji għall-innovazzjoni.
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Emenda 507
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 2 - subparagrafu 2a (ġdid) u 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali jiġu 
konċessi biss biex jippermettu lill-awtorità 
aġġudikanti tisfrutta r-riżultat tal-fażijiet 
preċedenti, konformement mal-objettiv 
tas-sħubija f'każ ta' tibdil ta' appaltatur 
matul il-proċedura, biex jiġi limitat l-użu 
li jista' jsir minn tali drittijiet min-naħa 
tal-impriża sostitwita.
Klawżoli tal-proprjetà intellettwali 
għandhom jiddefinixxu biċ-ċar id-drittijiet 
u l-obbligi ta' kull parti.

Or. fr

Emenda 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Is-sħubija għandha tiġi strutturata fi 
stadji suċċessivi wara s-sekwenza ta' stadji 
fil-proċess ta' riċerka u innovazzjoni, li 
jistgħu jinkludu l-manifattura tal-
provvista, jew il-forniment tas-servizzi jew 
it-tlestija tax-xogħlijiet. Is-sħubija
għandha tiffissa miri intermedji li 
għandhom jinkisbu mill-imsieħeb u 
tipprovdi r-remunerazzjoni f'pagamenti
bin-nifs xierqa. Abbażi ta' dawk il-miri, 
wara kull stadju, l-entità aġġudikanti tista' 
tiddeċiedi li ttemm is-sħubija u li tniedi 
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jifdal, dejjem jekk tkun kisbet id-drittijiet 
ta' proprjetà intellettwali relevanti.

proċedura ta' akkwist ġdida għall-fażijiet li 
jifdal, dejjem jekk l-entità kontraenti tkun
indikat fid-dokumenti ta' akkwist f'liema 
kundizzjonijiet tista' tagħmel użu minn 
din id-diskrezzjoni biex ittemm is-sħubija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ibid.

Emenda 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratt għandu jingħata b'konformità 
mar-regoli għal proċedura nnegozjata 
b'sejħa għall-kompetizzjoni minn qabel 
stabbiliti fl-Artikolu 42.

L-appalt għandu jiġi aġġudikat
b'konformità mad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fis-subparagrafi 1(a) sa 1(h) ta' 
hawn taħt:
(a) Fid-dokumenti ta' akkwist, l-
awtoritajiet aġġudikanti għandhom 
jindikaw liema elementi jiddefinixxi r-
rekwiżiti minimi li jridu jiġu sodisfatti. L-
indikazzjonijiet għandhom ikunu biżżejjed 
preċiżi biex jippermettu lill-operaturi 
ekonomiċi jidentifikaw in-natura u l-
ambitu tal-akkwist u jiddeċiedu jekk 
għandhomx jitolbu l-parteċipazzjoni fil-
proċedura.
(b) Il-limitu minimu ta' żmien għar-
riċevuta ta' talbiet għal parteċipazzjoni 
għandu jkun 30 jum mid-data li fiha 
ntbagħat l-avviż dwar l-appalt jew, fejn 
jintuża avviż informattiv minn qabel bħala 
mezz ta' sejħa għall-kompetizzjoni, 30 jum 
mid-data li fiha tintbagħat l-istedina 
għall-konferma tal-interess. Il-limitu ta' 
żmien minimu għar-riċevuta tal-offerti 
inizjali għandu jkun 30 jum mid-data li 
fiha tintbagħat l-istedina.
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(c) L-awtoritajiet aġġudikanti għandhom 
jinnegozjaw mal-offerenti l-offerti inizjali 
u kull offerta sussegwenti ppreżentata, 
bil-għan li jitjieb il-kontenut biex jiġi 
żgurat li tali offerti jissodisfaw aħjar il-
kriterji tal-aġġudikazzjoni speċifikati fid-
dokumenti ta' akkwist.
(d) Waqt in-negozjati, l-awtoritajiet 
aġġudikanti għandhom jiżguraw it-
trattament ugwali lill-offerenti kollha. 
Għal dak il-għan, ma għandhomx ifornu 
informazzjoni b'mod diskriminatorju li 
tista' tagħti vantaġġ lil xi offerenti fuq 
oħrajn. Għandhom jiżguraw li l-offerenti 
kollha, li l-offerti tagħhom ma ġewx 
eliminati, ikunu infurmati bil-miktub, 
dwar kwalunkwe bidla fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta' dokumenti 
ta' akkwist oħrajn minbarra dawk li 
jistabbilixxu r-rekwiżiti minimi, u 
jingħatax biżżejjed żmien li jippermetti lil 
dawn l-offerenti jimmodifikaw u jerġgħu 
jissottomettu l-offerti emendati wara dawn 
il-bidliet, kif xieraq.
(e) Skont l-Artikolu 32, l-awtoritajiet 
aġġudikanti ma għandhomx jikxfu ma' 
parteċipanti informazzjoni kunfidenzjali 
kkomunikata minn kandidat li jkun qed 
jieħu sehem fin-negozjati mingħajr il-qbil 
ta' dak il-kandidat. Tali qbil ma għandux 
jieħu l-forma ta' rinunzja ġenerali iżda 
jingħata b'riferiment għall-
komunikazzjoni apposta tal-informazzjoni 
speċifika.
(f) Ir-rekwiżiti minimi u l-kriterji tal-
aġġudikazzjoni ma għandhomx ikunu 
suġġetti għal negozjati.
(g) Ladarba t-terminu għas-sottomissjoni 
tal-offerti jkun skada, u qabel ma jibdew 
il-proċeduri tal-eżami tagħhom, l-
awtoritajiet aġġudikanti jistgħu 
jispeċifikaw ippeżar marbut mas-
subintestatura tal-kriterju tal-
aġġudikazzjoni definit minn qabel skont l-
Artikolu 76(5), bil-kundizzjoni li:
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(i) il-kriterji tal-aġġudikazzjoni tal-appalt 
definiti fid-dokumenti tal-appalt jew fl-
avviż dwar l-appalt jibqgħu invarjati;
(ii) dan ma jinkludix elementi ġodda li 
laqtu t-tħejjija tal-offerti;
(iii) dan ma jagħtix lok għal 
diskriminazzjoni kontra l-ebda wieħed 
mill-offerenti.
(h) Il-proċeduri tas-sħubiji għall-
innovazzjoni jistgħu jsiru fi stadji 
suċċessivi sabiex jonqos in-numru ta' 
offerti li jridu jiġu nnegozjati billi jiġu 
applikati l-kriterji tal-aġġudikazzjoni 
speċifikati fl-avviż dwar l-appalt, fl-
istedina għall-konferma tal-interess jew 
fid-dokumenti ta' akkwist. Fl-avviż dwar 
l-appalt, fl-istedina għall-konferma tal-
interess jew fid-dokumenti ta' akkwist, l-
awtorità aġġudikanti għandha tindika biċ-
ċar jekk hi rrikorrietx għal din l-
alternattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda fundamentali billi torbot il-proċeduri tas-sħubiji għall-innovazzjoni mal-
proċeduri kompetittivi permezz ta' negozjati li altrimenti ma jintużawx għall-akkwist ta' 
utilitajiet, u jippermettu aktar negozjati marġinalment, billi dan huwa meħtieġ għat-tipi ta' 
akkwist li se jidħlu fil-proċedura l-ġdida, u dan jispjega għaliex ċerti partijiet l-aktar 
importanti tal-Artikolu 27 tad-Direttiva prinċipali dwar l-akkwist pubbliku huma trasferiti 
hawnhekk biex tiġi garantita trasparenza u korrettezza.

Emenda 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-għażla tal-kandidati, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-kriterji li jikkonċernaw il-
kapaċità u l-esperjenza tal-offerenti fil-

Fl-għażla tal-kandidati, l-entitajiet 
aġġudikanti għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-kriterji li jikkonċernaw il-
kapaċità tal-kandidati fil-qasam tar-riċerka 
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qasam tar-riċerka jew l-iżvilupp u fil-
qasam tal-iżvilupp ta' soluzzjonijiet 
innovattivi. Jistgħu jillimitaw in-numru ta' 
kandidati adattati li għandhom jiġu 
mistiedna sabiex jieħdu sehem fil-
proċedura b'konformità mal-
Artikolu 72(2).

jew l-iżvilupp u fil-qasam tal-iżvilupp ta' 
soluzzjonijiet innovattivi. Jistgħu jillimitaw 
in-numru ta' kandidati adattati li għandhom 
jiġu mistiedna sabiex jieħdu sehem fil-
proċedura b'konformità mal-
Artikolu 72(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Titjib għall-proċedura tas-sħubiji għall-innovazzjoni biex issir aktar aċċessibbli għall-SMEs 
innovattivi b'mod partikolari.

Emenda 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma biss dawk l-operaturi ekonomiċi 
mistiedna mill-entità kontraenti wara l-
valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jissottomettu proġetti ta' 
riċerka u innovazzjoni bil-għan li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet identifikati mill-
entità kontraenti li ma jistgħux jiġu 
sodisfatti mis-soluzzjonijiet eżistenti. Il-
kuntratt għandu jingħata fuq il-bażi 
unika tal-kriterju ta' għoti tal-aktar 
offerta ekonomikament vantaġġjuża skont 
l-Artikolu 76 (1)(a).

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bażi tal-aġġudikazzjoni diġà tissemma fl-emendi preċedenti dwar is-sħubiji għall-
innovazzjoni.
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Emenda 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiggarantixxi li l-użu tas-sħubiji għall-innovazzjoni huwa xieraq għall-objettiv 
ċentrali wara din il-proċedura l-ġdida u li huma ekonomikament vantaġġjużi.

Emenda 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti ma għandhomx 
jużaw is-sħubiji għall-innovazzjoni b'tali 
mod li jipprevjenu, jillimitaw jew jgħawġu 
l-kompetizzjoni.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-problema diġà hija koperta f'emenda preċedenti dwar is-sħubiji għall-innovazzjoni.

Emenda 514
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jużaw 
proċedura nnegozjata mingħajr sejħa għall-
kompetizzjoni minn qabel fil-każijiet li 
ġejjin:

Huwa projbit li l-entitajiet aġġudikanti 
jużaw il-proċedura nnegozjata mingħajr 
il-pubblikazzjoni biex jinnegozjaw 
esklużivament il-prezzijiet tas-servizzi. L-
entitajiet aġġudikanti jistgħu jużaw 
proċedura nnegozjata mingħajr sejħa għall-
kompetizzjoni minn qabel fil-każijiet li 
ġejjin:

Or. fr

Emenda 515
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura b'sejħa għall-kompetizzjoni 
minn qabel, dejjem jekk il-kundizzjonijiet 
inizjali tal-kuntratt mhumiex 
sostanzjalment modifikati.

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni 
ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal 
proċedura b'sejħa għall-kompetizzjoni 
minn qabel, dejjem jekk il-kundizzjonijiet 
inizjali tal-appalt mhumiex modifikati.

Or. it
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Emenda 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) meta għal raġunijiet artistiċi l-appalt 
ikun aġġudikat biss lil operatur 
ekonomiku partikolari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni tal-użu tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel għall-
opri artistiċi biss tidher approċċ restrittiva wisq. L-appalt pubbliku inkwistjoni jista' ma 
jirreferix għall-opri artistiċi iżda bla dubju għandu natura artistika (jiġifieri eżekuzzjoni 
artistika, kunċert).

Emenda 517
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. it

Emenda 518
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) in-nuqqas ta' kompetizzjoni għal 
raġunijiet tekniċi jew ġuridiċi;
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Or. en

Emenda 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) in-nuqqas ta' kompetizzjoni għal 
raġunijiet tekniċi jew ġuridiċi;

Or. en

Emenda 520
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) in-nuqqas ta' kompetizzjoni għal 
raġunijiet ġuridiċi jew tekniċi;

Or. de

Emenda 521
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt d – paragrafu i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 522
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt d – paragrafu i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 523
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) fejn operatur ekonomiku jieħu l-
inizjattiva li jipproponi lil entità 
aġġudikanti sħubija għall-innovazzjoni 
bil-għan li tinħoloq sħubija strutturata 
għall-iżvilupp ta' prodott, servizzi jew 
xogħlijiet innovattivi u mbagħad jinxtraw 
il-provvisti, servizzi jew xogħlijiet 
riżultanti, dment li jikkorrispondu għal-
livelli ta' rendiment u għall-kostijiet 
maqbula.

Or. fr

Emenda 524
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta' urġenza kbira 
miġjuba minn forza maġġuri, ma jistax 
ikun hemm konformità mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti għal proċeduri miftuħa, ristretti u 
nnegozjati b'sejħa għall-kompetizzjoni 
minn qabel. Iċ-ċirkostanzi invokati sabiex 
jiġġustifikaw l-urġenza estrema qatt ma 
għandhom ikunu attribwibbli għall-entità 
kontraenti;

(e) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta' urġenza kbira u li 
ma kinitx prevedibbli mill-entità 
aġġudikanti, ma jistax ikun hemm 
konformità mal-limiti ta' żmien stabbiliti 
għal proċeduri miftuħa, ristretti u 
nnegozjati b'sejħa għall-kompetizzjoni 
minn qabel. Iċ-ċirkostanzi invokati sabiex 
jiġġustifikaw l-urġenza estrema qatt ma 
għandhom ikunu attribwibbli għall-entità 
aġġudikanti;

Or. en

Emenda 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta' urġenza kbira 
miġjuba minn forza maġġuri, ma jistax 
ikun hemm konformità mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti għal proċeduri miftuħa, ristretti u 
nnegozjati b'sejħa għall-kompetizzjoni 
minn qabel. Iċ-ċirkostanzi invokati sabiex 
jiġġustifikaw l-urġenza estrema qatt ma 
għandhom ikunu attribwibbli għall-entità 
kontraenti;

(e) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta' urġenza kbira, ma 
jistax ikun hemm konformità mal-limiti ta' 
żmien stabbiliti għal proċeduri miftuħa, 
ristretti u nnegozjati b'sejħa għall-
kompetizzjoni minn qabel. Iċ-ċirkostanzi 
invokati sabiex jiġġustifikaw l-urġenza 
estrema qatt ma għandhom ikunu 
attribwibbli għall-entità aġġudikanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni tal-urġenza kbira għal forza maġġuri tkun approċċ ristrettiv wisq.



PE492.862v02-00 56/178 AM\909613MT.doc

MT

Emenda 526
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta' urġenza kbira 
miġjuba minn forza maġġuri, ma jistax 
ikun hemm konformità mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti għal proċeduri miftuħa, ristretti u 
nnegozjati b'sejħa għall-kompetizzjoni 
minn qabel. Iċ-ċirkostanzi invokati sabiex 
jiġġustifikaw l-urġenza estrema qatt ma 
għandhom ikunu attribwibbli għall-entità 
kontraenti;

(e) sa fejn huwa strettament neċessarju 
fejn, għal raġunijiet ta' urġenza kbira 
miġjuba minn avvenimenti li l-awtorità 
aġġudikanti ma setgħetx tipprevedi, ma 
jistax ikun hemm konformità mal-limiti ta' 
żmien stabbiliti għal proċeduri miftuħa, 
ristretti u nnegozjati b'sejħa għall-
kompetizzjoni minn qabel. Iċ-ċirkostanzi 
invokati sabiex jiġġustifikaw l-urġenza 
estrema qatt ma għandhom ikunu 
attribwibbli għall-entità aġġudikanti;

Or. de

Emenda 527
Tiziano Motti

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fil-każ ta' kuntratti ta' provvista għal 
konsenji addizzjonali mill-fornitur oriġinali 
li huma maħsuba jew bħala sostituzzjoni 
tal-provvisti jew installazzjonijiet normali 
jew inkella bħala l-estensjoni ta' provvisti 
jew installazzjonijiet eżistenti fejn bidla fil-
fornitur tkun tobbliga lill-entità kontraenti
sabiex tikseb materjali li għandu 
karatteristiċi tekniċi differenti li jirriżultaw 
f'inkompatibilità jew diffikultajeit tekniċi 
sproporzjonati fit-tħaddim u l-
manutenzjoni;

(f) fil-każ ta' appalti ta' provvista għal 
konsenji addizzjonali mill-fornitur oriġinali 
li huma maħsuba jew bħala sostituzzjoni 
tal-provvisti jew installazzjonijiet normali 
jew inkella bħala l-estensjoni ta' provvisti 
jew installazzjonijiet eżistenti fejn bidla fil-
fornitur tkun tobbliga lill-entità 
aġġudikanti sabiex tikseb materjali li 
għandu karatteristiċi tekniċi differenti li 
jirriżultaw f'inkompatibilità jew 
diffikultajiet tekniċi sproporzjonati fit-
tħaddim u l-manutenzjoni; għal xogħlijiet 
jew servizzi addizzjonali li ma kinux 
inklużi fil-proġett mogħti inizjalment jew 
fl-ewwel appalt konkluż imma, permezz 
ta' ċirkostanzi mhux previsti, saru 
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meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt, 
fuq kundizzjoni li l-aġġudikazzjoni ssir 
lill-appaltatur jew lill-fornitur tas-servizz 
li qed jeżegwixxi l-kuntratt oriġinali:
– meta dawn ix-xogħlijiet jew servizzi 
addizzjonali ma jistgħux jiġu separati 
teknikament jew ekonomikament mill-
appalt ewlieni mingħajr inkonvenjenza 
kbira għall-entitajiet aġġudikanti, jew
– meta dawn ix-xogħlijiet jew servizzi 
addizzjonali, għalkemm separabbli mill-
eżekuzzjoni tal-kuntratt oriġinali, huma 
strettament meħtieġa għall-istadji aktar 
tard tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva attwali dwar l-utilitajiet tipprevedi l-inklużjoni ta' "xogħlijiet jew servizzi 
addizzjonali" fil-lista tal-każijiet li fihom l-entitajiet aġġudikanti jistgħu jużaw proċedura 
mingħajr sejħa għal kompetizzjoni minn qabel. Din il-kundizzjoni għandha importanza 
enormi għall-entitajiet aġġudikanti għalhekk m'hemm l-ebda raġuni għala għandu jitneħħa 
mit-test ta' din id-Direttiva l-ġdida. Id-deroga prevista fl-Artikolu 82(6) il-ġdid tal-proposta 
mhijiex, fis-sustanza, ekwivalenti għad-dispożizzjoni oriġinali (l-Artikolu 40(3)(f) attwali), 
billi l-kliem tagħha ma jkoprix eżattament l-istess ċirkostanzi.

Emenda 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) għal xogħlijiet jew servizzi 
addizzjonali li ma kinux inklużi fil-proġett 
mogħti inizjalment jew fl-ewwel appalt 
konkluż imma, permezz ta' ċirkostanzi 
mhux previsti, saru meħtieġa għall-
eżekuzzjoni tal-kuntratt, fuq kundizzjoni li 
l-aġġudikazzjoni ssir lill-appaltatur jew 
lill-fornitur tas-servizz li qed jeżegwixxi l-
kuntratt oriġinali:
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(i) meta dawn ix-xogħlijiet jew servizzi 
addizzjonali ma jistgħux jiġu separati 
teknikament jew ekonomikament mill-
appalt ewlieni mingħajr inkonvenjenza 
kbira għall-entitajiet aġġudikanti, jew
(ii) meta dawn ix-xogħlijiet jew servizzi 
addizzjonali, għalkemm separabbli mill-
eżekuzzjoni tal-kuntratt oriġinali, huma 
strettament meħtieġa għall-istadji aktar 
tard tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva attwali dwar l-utilitajiet tipprevedi l-inklużjoni ta' "xogħlijiet jew servizzi 
addizzjonali" fil-lista tal-każijiet li fihom l-entitajiet aġġudikanti jistgħu jużaw proċedura 
mingħajr sejħa għal kompetizzjoni minn qabel. Din il-kundizzjoni għandha importanza 
enormi għall-entitajiet aġġudikanti għalhekk m'hemm l-ebda raġuni għala għandu jitneħħa 
mit-test ta' din id-Direttiva l-ġdida. Id-deroga prevista fl-Artikolu 82(6) il-ġdid tal-proposta 
mhijiex, fis-sustanza, ekwivalenti għad-dispożizzjoni oriġinali (l-Artikolu 40(3)(f) attwali), 
billi l-kliem tagħha ma jkoprix eżattament l-istess ċirkostanzi.

Emenda 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) għal xogħlijiet jew servizzi 
addizzjonali li ma kinux inklużi fil-proġett 
mogħti inizjalment jew fl-ewwel appalt 
konkluż imma, permezz ta' ċirkostanzi 
mhux previsti, saru meħtieġa għall-
eżekuzzjoni tal-kuntratt, fuq kundizzjoni li 
l-aġġudikazzjoni ssir lill-appaltatur jew 
lill-fornitur tas-servizz li qed jeżegwixxi l-
kuntratt oriġinali:
(i) meta dawn ix-xogħlijiet jew servizzi 
addizzjonali ma jistgħux jiġu separati 
teknikament jew ekonomikament mill-
appalt ewlieni mingħajr inkonvenjenza 
kbira għall-entitajiet aġġudikanti, jew
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(ii) meta dawn ix-xogħlijiet jew servizzi 
addizzjonali, għalkemm separabbli mill-
eżekuzzjoni tal-kuntratt oriġinali, huma 
strettament meħtieġa għall-istadji aktar 
tard tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva attwali dwar l-utilitajiet tipprevedi l-inklużjoni ta' "xogħlijiet jew servizzi 
addizzjonali" fil-lista tal-każijiet li fihom l-entitajiet aġġudikanti jistgħu jużaw proċedura 
mingħajr sejħa għal kompetizzjoni minn qabel. Din il-kundizzjoni għandha importanza 
enormi għall-entitajiet aġġudikanti għalhekk m'hemm l-ebda raġuni għala għandu jitneħħa 
mit-test ta' din id-Direttiva l-ġdida. Id-deroga prevista fl-Artikolu 82(6) il-ġdid tal-proposta 
mhijiex ekwivalenti għad-dispożizzjoni oriġinali.

Emenda 530
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) għal xiri ta' provvisti b'kundizzjonijiet 
partikolarment vantaġġjużi, jew mingħand 
fornitur li qed jagħmel stralċ definittiv tal-
attivitajiet ta' negozju tiegħu jew mil-
likwidaturi fi proċedura ta' insolvenza,
arranġament mal-kredituri jew proċedura 
simili taħt il-liġijiet jew ir-regolamenti 
nazzjonali;

(j) għal xiri ta' provvisti b'kundizzjonijiet 
partikolarment vantaġġjużi, jew mingħand 
fornitur li qed jagħmel stralċ definittiv tal-
attivitajiet ta' negozju tiegħu jew mil-
likwidaturi fi proċedura ta' insolvenza jew 
proċedura simili taħt il-liġijiet jew ir-
regolamenti nazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni komuni li fiha operatur komuni daħal f'arranġament mal-kredituri ma tridx 
titqies bħala bażi għall-esklużjoni bħala tali.

Emenda 531
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) hija rregolari jew inaċċettabbli, jew (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Emenda 532
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk entità aġġudikanti tiddeċiedi, skont 
dan l-Artikolu, li tagħmel użu mill-
preċedura nnegozjata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel, għandha 
tforni lill-korp ta' sorveljanza msemmi fl-
Artikolu 93 rapport dettaljat li fih 
tiġġustifika din l-għażla u li fih id-
dokumenti tal-appalt u l-informazzjoni 
relatata, u, fil-każ li tagħżel li tirrikorri 
għall-proċedura nnegoziata mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel skont il-
punt (a) tal-paragrafu 1, id-dokumenti 
tal-appalt tas-sejħa preċedenti.

Or. it

Emenda 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Ftehim qafas" ifisser ftehim bejn awtorità 
kontraenti waħda jew aktar u attur
ekonomiku wieħed jew aktar, li l-għan 

Ftehim qafas" ifisser ftehim bejn awtorità 
aġġudikanti waħda jew aktar u operatur
ekonomiku wieħed jew aktar, li l-għan 
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tiegħu huwa li jistabbilixxi t-termini li 
jirregolaw il-kuntratti li għandhom 
jingħataw matul perjodu speċifikat, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-prezz u, fejn 
xieraq, il-kwantitajiet previsti.

tiegħu huwa li jistabbilixxi t-termini li 
jirregolaw l-appalti li għandhom jiġu 
aġġudikati matul perjodu speċifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.

Emenda 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 535
Tiziano Motti

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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partikolari mis-suġġett tal-ftehim qafas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.

Emenda 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu ħielsa li jirregolaw ftehimiet qafas li jidħlu fil-
kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-utilitajiet, bil-kundizzjoni li japplikaw il-
proċeduri previsti f'din id-Direttiva.

Emenda 537
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminu ta' ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż l-erba' snin, għajr f'każijiet 

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

eċċezzjonali ġustifikati kif xieraq, b'mod 
partikolari mis-suġġett tal-ftehim qafas. It-
terminu ta' ftehim qafas fir-rigward tal-
manutenzjoni huwa bbażat fuq iċ-ċiklu ta' 
ħajja tax-xogħol jew tal-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda biex jissolvew il-problemi bħall-appalti ta' manutenzjoni eż. għal-lifts.

Emenda 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-terminu ta' ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż l-erba' snin, għajr f'każijiet li 
jirrigwarda xogħol li se jdum aktar minn 
erba' snin jew jew perjodu itwal huwa 
ġustifikat mill-ħtieġa għall-operaturi 
ekonomiċi li jagħmlu investimenti li l-
ammortament tagħhom huwa itwal minn 
erba' snin jew li huma marbutin mar-
reklutaġġ ta' persunal idoneu biex iwettaq 
ix-xogħol jew għat-taħriġ tal-persunal 
biex iwettaq ix-xogħol.

Or. fr

Emenda 539
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminu ta' ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż l-erba' snin, għajr f'każijiet 

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

natura speċifika tas-suġġett tal-ftehim, 
ikun neċessarju li jiġi stabbilit terminu 
itwal.  

Or. it

Emenda 540
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tul ta' żmien tal-ftehimiet qafas għandu jkun limitat biex tiżdied il-kompetizzjoni. 
Madankollu, minħabba l-fatt li d-direttivi attwali ma jinkludu l-ebda limitazzjoni, jidher li 
perjodu ta' erba' snin huwa qasir wisq u jaf inaqqas l-inċentivi għall-offerenti, partikolarment 
l-SMEs, biex jipparteċipaw f'aġġudikazzjoni pubblika, billi dawn ikunu jridu jġorru l-piż 
amministrattiv ta' applikazzjoni mill-ġdid għall-appalt wara perjodu qasir ta' żmien.

Emenda 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kuntratti bbażati fuq ftehim qafas 
għandhom jingħataw skont il-proċeduri 
stabbiliti f'dan il-paragrafu u fil-paragrafi 
3 u 4.

imħassar

Dawk il-proċeduri jistgħu jiġu applikati 
biss bejn dawk l-entitajiet kontraenti 
identifikati b'mod ċar għal dan il-għan 
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fis-sejħa għall-kompetizzjoni, fl-istedina 
għall-konferma tal-interess jew, fejn 
jintuża avviż dwar l-eżistenza ta' sistema 
ta' kwalifikazzjoni bħala mezz għas-sejħa 
għall-kompetizzjoni, fl-istedina għall-
offerti u dawk l-atturi ekonomiċi li 
oriġinarjament kienu parti għall-ftehim 
qafas.
Kuntratti bbażati fuq ftehim qafas ma 
jistgħux jagħmlu modifiki sostanzjali 
għat-termini stabbiliti f'dak il-ftehim 
qafas taħt l-ebda ċirkostanza, b'mod 
partikolari fil-każ imsemmi fil-
paragrafu 3.
L-entitajiet kontraenti ma għandhomx 
jużaw il-ftehimiet qafas b'mod skorrett 
jew b'tali mod li jipprevjenu, jillimitaw 
jew jgħawġu l-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kuntratti bbażati fuq ftehim qafas 
għandhom jingħataw skont il-proċeduri 
stabbiliti f'dan il-paragrafu u fil-paragrafi 
3 u 4.

imħassar

Dawk il-proċeduri jistgħu jiġu applikati 
biss bejn dawk l-entitajiet kontraenti 
identifikati b'mod ċar għal dan il-għan 
fis-sejħa għall-kompetizzjoni, fl-istedina 
għall-konferma tal-interess jew, fejn 
jintuża avviż dwar l-eżistenza ta' sistema 
ta' kwalifikazzjoni bħala mezz għas-sejħa 
għall-kompetizzjoni, fl-istedina għall-
offerti u dawk l-atturi ekonomiċi li 
oriġinarjament kienu parti għall-ftehim 
qafas.
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Kuntratti bbażati fuq ftehim qafas ma 
jistgħux jagħmlu modifiki sostanzjali 
għat-termini stabbiliti f'dak il-ftehim 
qafas taħt l-ebda ċirkostanza, b'mod 
partikolari fil-każ imsemmi fil-
paragrafu 3.
L-entitajiet kontraenti ma għandhomx 
jużaw il-ftehimiet qafas b'mod skorrett 
jew b'tali mod li jipprevjenu, jillimitaw 
jew jgħawġu l-kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni proposta tirrifletti d-dixxiplina tal-ftehimiet qafas previsti mid-Direttiva 
Klassika u se tkun rifjutata, billi tmur kontra l-loġika tad-Direttiva dwar l-utilitajiet, billi din 
tal-aħħar timmira li tissottometti l-akkwist min-naħa tal-entitajiet li joperaw fis-setturi 
kkonċernati bħal reġim speċifiku, aktar flessibbli minn dak previst fid-Direttiva Klassika.

Emenda 543
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-entitajiet aġġudikanti ma għandhomx 
jużaw il-ftehimiet qafas b'mod skorrett jew 
b'tali mod li jipprevjenu, jillimitaw jew 
jgħawġu l-kompetizzjoni, u jridu 
jiġġustifikaw l-introduzzjoni fl-
ispeċifikazzjonijiet tal-klawżoli rilevanti 
bil-għan li jiggarantixxu ċarezza fir-
rigward tal-interpretazzjoni tagħhom. 

Or. es

Emenda 544
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din ir-reviżjoni kien is-semplifikazzjoni tal-proċedura u l-ħolqien ta' aktar ċarezza 
tad-dritt, id-dispożizzjoni attwali hija ħafna aktar sempliċi (ara l-Artikolu 14 ta' 2004/17/KE) 
u l-ebda raġuni ma ngħatat biex din tinbidel.

Emenda 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en
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Emenda 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Emenda 547
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din ir-reviżjoni kien is-semplifikazzjoni tal-proċedura u l-ħolqien ta' aktar ċarezza 
tad-dritt, id-dispożizzjoni attwali hija ħafna aktar sempliċi (ara l-Artikolu 14 ta' 2004/17/KE) 
u l-ebda raġuni ma ngħatat biex din tinbidel.

Emenda 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Emenda 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Emenda 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Emenda 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Emenda 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kompetizzjoni msemmija fil- imħassar
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paragrafu (4)(b) għandha tkun ibbażata 
fuq l-istess termini kif applikati għall-
għoti tal-ftehim qafas u, fejn neċessarju, 
fuq termini formulati bi preċiżjoni akbar, 
u fejn dan ikun xieraq, fuq termini oħra 
msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet tal-ftehim 
qafas, skont il-proċedura li ġejja:
(a) għal kull kuntratt li għandu jingħata, 
l-entitajiet kontraenti għandhom 
jikkonsultaw bil-miktub lill-atturi 
ekonomiċi li kapaċi jwettqu l-kuntratt;
(b) l-entitajiet kontraenti għandhom 
jiffissaw limitu ta' żmien li huwa twil 
biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jiġu 
sottomessi offerti għal kull kuntratt 
speċifiku, billi jieħdu f'kunsiderazzjoni 
fatturi bħall-kumplessità tas-suġġett tal-
kuntratt u ż-żmien meħtieġ sabiex 
jintbagħtu l-offerti;
(c) l-offerti għandhom jiġu sottomessi bil-
mitkub, u l-kontenut tagħhom ma 
għandux jinqara qabel ma jkun skada l-
limitu ta' żmien stipulat għat-tweġiba;
(d) l-entitajiet kontraenti għandhom 
jagħtu kull kuntratt lill-offerent li 
ssottometta l-aqwa offerta fuq il-bażi tal-
kriterji tal-għoti stabbiliti fl-
ispeċifikazzjonijiet tal-ftehim qafas.

Or. en

Emenda 553
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-entitajiet kontraenti għandhom 
jiffissaw limitu ta' żmien li huwa twil 
biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jiġu 
sottomessi offerti għal kull kuntratt
speċifiku, billi jieħdu f'kunsiderazzjoni 

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

fatturi bħall-kumplessità tas-suġġett tal-
appalt u ż-żmien meħtieġ sabiex jintbagħtu 
l-offerti; Il-limitu ta' żmien jeħtieġ ikun 
aktar minn 15-il jum ta' xogħol jekk huwa 
neċessarju li jsiru żjarat siti differenti biex 
jintefgħu l-offerti.

Or. es

Emenda 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-entitajiet aġġudikanti għandhom il-
possibilità jżidu operaturi ekonomiċi 
ġodda mal-ftehim qafas matul it-terminu 
tal-appalt, bil-kundizzjoni li dawn l-
operaturi ekonomiċi jissodisfaw il-kriterji 
kollha stabbiliti f'dan l-artikolu, u li ma 
kinux għadhom jeżistu fil-mument tal-
konklużjoni tal-ftehim.
L-entitajiet aġġudikanti għandhom il-
possibilità jneħħu l-operaturi ekonomiċi 
mill-ftehim qafas matul it-termini tal-
appalt, fil-każ li l-operatur ekonomiku 
jkun wera nuqqasijiet konsiderevoli jew 
persistenti fil-qadi ta' kwalunkwe rekwiżit 
sostanzjali fl-ambitu tal-ftehim.

Or. en

Emenda 555
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

karatteristiċi tiegħu, kif ġeneralment ikunu 
disponibbli fis-suq u ta' kwalità ftit jew 
wisq standardizzata, jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-entitajiet aġġudikanti, l-
entitajiet aġġudikanti jistgħu jużaw 
sistema dinamika ta' xiri. Din is-sistema
ma tistax tintuża għax-xiri ta' servizzi u 
ta' prodotti kumplessi jew mhux 
standardizzati. Is-sistema dinamika ta' xiri 
għandha titħaddem bħala proċess 
kompletament elettroniku, miftuħ matul il-
validità tiegħu għal kull operatur
ekonomiku li jissodisfa l-kriterji tal-għażla.

Or. en

Emenda 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. L-entitajiet aġġudikanti għandhom 
jindikaw id-dewmien tas-sistema dinamika 
ta' xiri fis-sejħa għall-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 557
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn jinbidel id-dewmien mingħajr ma 
tiġi terminata s-sistema, il-mezz 
inizjalment użat għas-sejħa għall-

imħassar
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kompetizzjoni għas-sistema dinamika ta' 
xiri;

Or. en

Emenda 558
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn is-sistema tiġi terminata, avviż 
dwar għoti ta' kuntratt imsemmi fl-
Artikolu 64.

imħassar

Or. en

Emenda 559
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Esklużivament għas-servizzi u għall-
provvisti standardizzati l-entitajiet 
aġġudikanti jistgħu jużaw irkantijiet 
elettroniċi li fihom jiġu ppreżentati 
prezzijiet ġodda, riveduti 'l isfel, u/jew 
valuri ġodda li jikkonċernaw ċerti elementi 
tal-offerti.

Or. en

Emenda 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann
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Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta provvisti u servizzi totalment 
standardizzati huma involuti, l-entitajiet 
aġġudikanti jistgħu jużaw irkantijiet 
elettroniċi li fihom jiġu ppreżentati 
prezzijiet ġodda, riveduti 'l isfel, u/jew 
valuri ġodda li jikkonċernaw ċerti elementi 
tal-offerti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-irkantijiet elettroniċi jistgħu jkunu effikaċi meta provvisti u servizzi totalment standardizzati 
huma involuti, iżda dawn, bħala r-regola, mhumiex idonei, jew saħansitra kontroproduċenti, 
f'każijiet ta' żvolġiment ta' proċeduri tal-aġġudikazzjoni kumplessi.  Dawn mhumiex 
inerentement idonei fil-kuntest tal-proċeduri għall-aġġudikazzjoni ta' appalti ta' xogħlijiet.

Emenda 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-entitajiet aġġudikanti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 
ppreżentati prezzijiet ġodda, riveduti 'l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti. L-irkantijiet 
elettroniċi jistgħu jintużaw biss għax-xiri 
użat b'mod komuni ta' prodotti li 
ġeneralment huma disponibbli fis-suq bi 
kwalità ftit jew wisq standardizzata. Ma 
jistgħux jintużaw għax-xiri ta' servizzi u 
ta' prodotti kumplessi jew mhux 
standardizzati.

Or. en
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Emenda 562
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-entitajiet aġġudikanti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi esklużivament għax-
xiri ta' beni standardizzati, li fihom jiġu 
ppreżentati prezzijiet ġodda, riveduti 'l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti.

Or. fr

Emenda 563
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-entitajiet aġġudikanti jistgħu jużaw 
irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 
ppreżentati prezzijiet ġodda, riveduti 'l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti. L-użu tal-
irkantijiet elettroniċi għandu jkun limitat 
għall-proċeduri ta' akkwist għal provvisti 
u servizzi totalment standardizzati.

Or. de

Emenda 564
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-artikolu ma japplikax għall-
kuntratti pubbliċi tax-xogħlijiet.

Or. it

Emenda 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-kuntratt għandu jingħata fuq il-
bażi tal-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża, l-istedina għandha tkun 
akkumpanjata mir-riżultat tal-evalwazzjoni 
sħiħa tal-offerta relevanti, imwettqa skont 
l-ippeżar speċifikat fl-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 76(5).

L-istedina għandha tkun akkumpanjata 
mir-riżultat tal-evalwazzjoni sħiħa tal-
offerta relevanti, imwettqa skont l-ippeżar 
speċifikat fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 76(5).

Or. en

Emenda 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu l-użu ta' 
katalogi elettroniċi b'rabta mal-appalti ta'
servizzi u provvisti. Dan l-artikolu ma 
japplikax għall-kuntratti pubbliċi tax-
xogħlijiet.

Or. it



PE492.862v02-00 80/178 AM\909613MT.doc

MT

Emenda 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikollhom il-possibilità li jippermettu lill-entitajiet aġġudikanti 
jużaw is-servizzi tal-korp ċentrali għall-akkwisti, iżda ma għandhomx ikunu obbligati li 
jagħmlu dan. L-akkwist ċentrali huwa wieħed mill-metodi ta' akkwist li jwassal għall-
aggregazzjoni tad-domanda li tista' tkun ta' żvantaġġ għall-SMEs. B'hekk, l-Istati Membri 
għandhom jiħallew jiddeċiedu jekk jiżviluppawx il-metodi ta' akkwist ċentralizzat jew le, skont 
il-politika nazzjonali tagħhom.

Emenda 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 49 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għall-possibilità li l-entitajiet kontraenti
jkollhom rikors għal attivitajiet 
ċentralizzati ta' akkwisti offruti minn korpi 
ċentrali għall-akkwisti stabbiliti fi Stat 
Membru ieħor.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikollhom il-possibilità li jħallu lill-awtoritajiet kontraenti jużaw 
is-servizzi tal-korp ċentrali għall-akkwisti stabbilit fi Stat Membru ieħor, iżda ma għandhomx 
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ikunu obbligati jagħmlu dan. F'ċerti Stati Membri l-għażla offruta fl-Artikolu 35.2 tal-
proposta l-Kummissjoni tista' tikkawża problemi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali (jiġifieri jista' ma 
jkunx possibbli għall-entitajiet aġġudikanti li jkunu suġġetti għal dispożizzjonijiet ġuridiċi ta' 
Stat Membru ieħor, partikolarment fir-rigward ta' regolamenti li jirregolaw il-proċeduri ta' 
reviżjoni).

Emenda 569
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50 imħassar
Attivitajiet anċillari ta' akkwisti
Il-fornituri ta' attivitajiet anċillari ta' 
akkwisti għandhom jingħażlu 
b'konformità mal-proċeduri tal-akkwist 
stabbiliti f'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 570
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Żewġ entitajiet aġġudikanti jew aktar 
jistgħu jaqblu li jwettqu ċerti akkwisti 
speċifiċi b'mod konġunt.

Or. en

Emenda 571
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fejn it-tmexxija ta' proċedura ta' akkwist
fis-sħuħija tagħha ssir konġuntament 
minn entitajiet aġġudikanti kkonċernati, 
huma għandhom ikunu lkoll responsabbli 
li jissodisfaw l-obbligi skont din id-
Direttiva. L-entitajiet aġġudikanti 
għandhom jitqiesu li jmexxu proċedura 
ta' aġġudikazzjoni konġuntament meta 
entità aġġudikanti waħda tmexxi l-
proċedura f'isimha u f'isem l-entitajiet 
aġġudikanti l-oħrajn.

Or. en

Emenda 572
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Madanakollu, fejn it-tmexxija tal-proċeduri 
ta' akkwist mhijiex fis-sħuħija tagħha 
mwettqa konġuntament mill-entitajiet 
aġġudikanti kkonċernati, kull waħda 
minnhom għandha tkun responsabbli li 
tissodisfa l-obbligi tagħha skont din id-
Direttiva fir-rigward tal-istadji li tmexxi.

Or. en

Emenda 573
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Madanakollu, fejn it-tmexxija tal-proċeduri 
ta' akkwist u l-eżekuzzjoni tal-kuntratti li 
jirriżultaw jitwettqu minn aktar minn 
waħda mill-entitajiet aġġudikanti
parteċipanti, kull waħda minnhom għandha 
tibqa' tkun responsabbli li tissodisfa l-
obbligi tagħha skont din id-Direttiva fir-
rigward tal-istadji li tmexxi. L-Istati 
Membri għandhom jippreċiżaw, 
konformement mad-dritt nazzjonali 
rispettiv, u fir-rispett tad-dritt 
Komunitarju, il-kundizzjonijiet ta' 
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Or. it

Emenda 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 52 imħassar
Akkwisti konġunti bejn entitajiet 
kontraenti minn Stati Membri differenti

1. Mingħajr ħsara għat-Titolu I, Kapitolu 
III, Taqsima 2, Subtaqsima 2: 
Relazzjonijiet speċjali, l-entitajiet 
kontraenti minn Stati Membri differenti 
jistgħu jagħtu kuntratti b'mod konġunt 
billi jużaw wieħed mill-mezzi deskritti 
f'dan l-Artikolu.

2. Diversi entitajiet kontraenti jistgħu 
jixtru xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi 
minn jew permezz ta' korp ċentrali għall-
akkwisti li jinstab fi Stat Membru ieħor. 
F'dak il-każ, il-proċedura ta' akkwist 
għandha titwettaq skont id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
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Membru fejn jinstab il-korp ċentrali 
għall-akkwisti. 

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

(a) liema dispożizzjonijiet nazzjonali 
għandhom jiġu applikati għall-proċedura 
ta' akkwist;

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

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

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

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

                                               
1. 1 ĠU L 210 tal-31.7.2006, p. 19
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(b) id-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn l-entità legali konġunta qed 
twettaq l-attivitajiet tagħha.

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

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

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

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

(i) tikkonċerna kuntratt ta' xogħlijiet, l-
entitajiet kontraenti għandhom japplikaw 
id-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn isiru ħafna mix-xogħlijiet;
(ii) tikkonċerna kuntratt ta' servizz jew 
provvista, l-entitajiet kontraenti 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali tal-Istat Membru fejn tkun 
ipprovduta l-parti l-kbira tas-servizzi jew 
tal-provvisti;

(c) fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
determinata l-liġi nazzjonali applikabbli 
skont il-punti (a) jew (b), l-entitajiet 
kontraenti għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru tal-entità kontraenti li ġġarrab l-
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akbar sehem mill-ispejjeż.
6. Fin-nuqqas ta' ftehim li jiddetermina l-
liġi dwar l-akkwisti pubbliċi applikabbli 
taħt il-paragrafu 4, il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tirregola l-proċeduri ta' 
akkwist immexxija minn entitajiet legali 
konġunti mwaqqfa minn diversi entitajiet 
kontraenti minn Stati Membri differenti 
għandha tiġi determinata billi jiġu segwiti 
r-regoli li ġejjin:

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

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

8. Id-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta' 
kuntratti f'akkwisti pubbliċi 
transkonfinali għandhom ikunu soġġetti 
għall-mekkaniżmi ta' reviżjoni ordinarji 
disponibbli taħt il-liġi nazzjonali 
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applikabbli. 

9. Sabiex ikun possibbli t-tħaddim effettiv 
tal-mekkaniżmi ta' reviżjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li d-
deċiżjonijiet ta' korpi ta' reviżjoni fis-sens 
tad-Direttiva tal-Kunsill Direttiva 
92/13/KEE1 li jinstabu fi Stati Membri 
oħra jitwettqu bis-sħiħ fl-ordni legali 
domestika tagħhom, fejn dawn id-
deċiżjonijiet jinvolvu lill-entitajiet 
kontraenti stabbiliti fit-territorju tagħhom 
li jipparteċipaw fil-proċedura ta' akkwist 
pubbliku transkonfinali rilevanti.

Or. en

Emenda 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr ħsara għat-Titolu I, Kapitolu 
III, Taqsima 2, Subtaqsima 2: 
Relazzjonijiet speċjali, l-entitajiet 
kontraenti minn Stati Membri differenti 
jistgħu jagħtu kuntratti b'mod konġunt 
billi jużaw wieħed mill-mezzi deskritti 
f'dan l-Artikolu.

1. Mingħajr ħsara għat-Titolu I, Kapitolu 
III, Taqsima 2, Subtaqsima 2: 
Relazzjonijiet speċjali, l-Istati Membri 
jistgħu jistipulaw li l-entitajiet aġġudikanti
jistgħu jaġġudikaw kuntratti pubbliċi 
konġuntament mal-entitajiet aġġudikanti 
minn Stati Membru ieħor jekk:
(a) l-aġġudikazzjoni konġunta tal-
kuntratti pubbliku tkun ġustifikata 
minħabba n-natura transkonfinali tal-
kuntratt
jew;
(b) il-kuntratt pubbliku huwa kofinanzjat 
mill-awtoritajiet kontraenti minn Stati 
Membri differrenti
jew;

                                               
2. 1 ĠU L 76, 23.03.1992, p. 14.
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(c) il-kuntratt pubbliku huwa ta' natura 
innovattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikollhom il-possibilità li jiddeċiedu jekk l-awtorità aġġudikanti 
tistax taġġudika l-kuntratt konġuntament ma' awtoritajiet aġġudikanti minn Stati Membri 
oħrajn. Barra minn hekk, għandhom ikunu stabbiliti kundizzjonijiet konkreti li fl-ambitu 
tagħhom kuntratt jiġi aġġudikat konġuntament mill-awtoritajiet aġġudikanti minn Stati 
Membri oħrajn.

Emenda 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Diversi entitajiet kontraenti jistgħu 
jixtru xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi 
minn jew permezz ta' korp ċentrali għall-
akkwisti li jinstab fi Stat Membru ieħor. 
F'dak il-każ, il-proċedura ta' akkwist 
għandha titwettaq skont id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn jinstab il-korp ċentrali 
għall-akkwisti.

imħassar

Or. en

Emenda 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Diversi entitajiet kontraenti minn Stati 
Membri differenti jistgħu jagħtu kuntratt 
b'mod konġunt. F'dak il-każ, l-entitajiet 

F'każ imsemmi fil-paragrafu 1, l-entitajiet 
aġġudikanti parteċipanti għandhom 
jikkonkludu ftehim li jiddetermina
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kontraenti parteċipanti għandhom 
jikkonkludu ftehim li jiddetermina

Or. en

Emenda 578
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għażliet tal-partijiet f'termini ta' għażla tal-liġi nazzjonali applikabli għandhom ikunu 
marbuta mad-dispożizzjonijiet ġuridiċi sostantivi li jirregolaw il-kuntratt. 

Emenda 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa biżżejjed li l-awtoritajiet aġġudikanti jaqblu dwar regoli nazzjonali ta' akkwist 
applikabbli. Il-paragrafu 5 mhuwiex neċessarju. It-tħassir ta' dan il-paragrafu se 
jissemplifika l-Artikolu.

Emenda 580
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
determinata l-liġi nazzjonali applikabbli 

imħassar
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skont il-punti (a) jew (b), l-entitajiet 
kontraenti għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru tal-entità kontraenti li ġġarrab l-
akbar sehem mill-ispejjeż.

Or. en

Emenda 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Ġustifikazzjoni

Huwa biżżejjed li l-awtoritajiet aġġudikanti jaqblu dwar regoli nazzjonali ta' akkwist 
applikabbli. Il-paragrafu 6 mhuwiex neċessarju. It-tħassir ta' dan il-paragrafu se 
jissemplifika l-Artikolu.

Emenda 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Diversi entitajiet aġġudikanti minn 
Stati Membri differenti jistgħu jixtru 
xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi minn 
jew permezz ta' korp ċentrali għall-
akkwisti li jinstab fi Stat Membru ieħor, 
jekk tali Stati Membri offrew il-possibilità 
msemmija fl-Artikolu 49, paragrafu 2, u l-
kundizzjonijiet kollha msemmija fil-
paragrafu 1 ikunu sodisfatti. F'dak il-każ, 
il-partijiet għandhom jikkonkludu ftehim 
li jiddetermina liema dispożizzjonijiet 
nazzjonali għandhom japplikaw lill-
proċedura ta' akkwist.

Or. en

Emenda 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Entità kontraenti waħda jew aktar jisgħu 
jagħtu kuntratti individwali taħt ftehim 
qafas konkluż minn entità kontraenti jew 
b'mod konġunt ma' entità kontraenti li 
tinstab fi Stat Membru ieħor, dejjem jekk 

7. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li
entità aġġudikanti waħda jew aktar jisgħu 
jagħtu kuntratti individwali taħt ftehim 
qafas konkluż minn entità aġġudikanti jew 
b'mod konġunt ma' entità aġġudikanti li 
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il-ftehim qafas ikun fih dispożizzjonijiet 
speċifiċi li jippermettu lill-awtorità 
kontraenti jew entitajiet kontraenti
rispettivi sabiex jagħtu l-kuntratti 
individwali.

tinstab fi Stat Membru ieħor, dejjem jekk 
il-ftehim qafas ikun fih dispożizzjonijiet 
speċifiċi li jippermettu lill-awtorità 
aġġudikanti jew entitajiet aġġudikanti
rispettivi sabiex jagħtu l-kuntratti 
individwali.

Or. en

Emenda 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sabiex ikun possibbli t-tħaddim effettiv 
tal-mekkaniżmi ta' reviżjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li d-
deċiżjonijiet ta' korpi ta' reviżjoni fis-sens 
tad-Direttiva tal-Kunsill Direttiva 
92/13/KEE48 li jinstabu fi Stati Membri 
oħra jitwettqu bis-sħiħ fl-ordni legali 
domestika tagħhom, fejn dawn id-
deċiżjonijiet jinvolvu lill-entitajiet 
kontraenti stabbiliti fit-territorju tagħhom 
li jipparteċipaw fil-proċedura ta' akkwist 
pubbliku transkonfinali rilevanti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tali dispożizzjoni tista' tikkawża problemi fil-prattika.  Mhuwiex ċar kif l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet tal-korpi ta' reviżjoni (li mhux neċessarjament huma ta' 
natura ġudizzjarja) stabbiliti fi Stati Membri oħrajn huma eżegwiti bis-sħiħ fl-ordinament 
ġuridiku nazzjonali tagħhom.

Emenda 585
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Qabel ma jniedu proċedura ta' akkwist, l-
entitajiet aġġudikanti jistgħu jorganizzaw 
konsultazzjonijiet mas-suq sabiex 
jivvalutaw l-istruttura, l-abilità u l-kapaċità 
tas-suq u/jew sabiex jgħarrfu lill-operaturi
ekonomiċi bil-pjanijiet u r-rekwiżiti ta' 
akkwist tagħhom.

Or. en

Emenda 586
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Għal dan il-għan, l-entitajiet aġġudikanti
jistgħu jfittxu jew jilqgħu pariri mingħand 
strutturi ta' appoġġ amministrattiv jew 
mingħand partijiet terzi jew parteċipanti 
fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda superfluwa.

Emenda 587
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 2 – subparagrafu 2



AM\909613MT.doc 95/178 PE492.862v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 588
Frank Engel

Proposal for a directive
Article 53 – paragraph 2 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-
komunikazzjoni lill-kandidati u l-offerenti 
l-oħra ta' kwalunkwe informazzjoni 
relevanti skambjata fil-kuntest jew li 
tirriżulta mill-involviment tal-kandidat jew 
l-offerent fit-tħejjija tal-proċedura tal-
akkwist u l-iffissar ta' limiti ta' żmien 
adegwati għar-riċevuta ta' offerti. L-
awtoritajiet aġġudikanti għandhom 
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żgurata l-konformità mad-dmir ta' 
osservazzjoni tal-prinċipju ta' trattament 
ugwali.

(i) jiċċaraw fl-istedina tagħhom għall-
parteċipazzjoni f'konsultazzjoni liema 
informazzjoni se titqies rilevanti u b'hekk 
tista' tinqasam mal-offerenti potenzjali 
kollha, jew 
(ii) jiddefinixxu fid-dettall id-drittijiet tal-
parteċipanti fil-konsultazzjoni u l-
proċeduri għad-dispożizzjoni tagħhom li 
jħalluhom jipproteġu l-informazzjoni 
kunfidenzjali.
Il-kandidat jew l-offerent ikkonċernat 
għandu jiġi eskluż biss minn dik il-
proċedura fejn ma hemm l-ebda mod ieħor 
sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-dmir 
ta' osservazzjoni tal-prinċipju ta' trattament 
ugwali.

Or. en

Emenda 589
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(i) jiċċaraw fl-istedina tagħhom għall-
parteċipazzjoni f'konsultazzjoni liema 
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informazzjoni se titqies rilevanti u b'hekk 
tista' tinqasam mal-offerenti potenzjali 
kollha, jew 
(ii) jiddefinixxu fid-dettall id-drittijiet tal-
parteċipanti fil-konsultazzjoni u l-
proċeduri għad-dispożizzjoni tagħhom li 
jħalluhom jipproteġu l-informazzjoni 
kunfidenzjali.
Il-kandidat jew l-offerent ikkonċernat 
għandu jiġi eskluż biss minn dik il-
proċedura fejn ma hemm l-ebda mod ieħor 
sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-dmir 
ta' osservazzjoni tal-prinċipju ta' trattament 
ugwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Teżisti diffikultà prattika potenzjali fl-identifikazzjoni u fil-qbil mal-awtoritajiet aġġudikanti 
f'kull każ fiex tikkonsisti l-"informazzjoni relevanti" li għandha tinqasam f'konsultazzjoni 
preliminari tas-suq u liema għandha tinżamm kunfidenzjali. L-awtorizzazzjoni lill-awtoritjiaet 
aġġudikanti li jiddefinixxu biċ-ċar l-informazzjoni li tista' ssir rilevanti għall-qsim jew il-
proċeduri għall-protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali se tirriżulta f'aktar ċarezza għall-
partijiet differenti u f'salvagwardja tal-interessi tal-operaturi ekonomiċi.

Emenda 590
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
jiġu stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist. 
Għandhom jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa ta' xogħlijiet, servizz jew 
provvista u għandhom ikunu marbuta 
mas-suġġett tal-kuntratt.

Or. en
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Emenda 591
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku tal-
produzzjoni jew il-forniment tax-xogħlijiet, 
il-provvisti jew servizzi mitluba jew ta' 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
tiegħu kif jissemma fil-punt (22) tal-
Artikolu 2.

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

Or. en

Emenda 592
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku tal-
produzzjoni jew il-forniment tax-xogħlijiet, 
il-provvisti jew servizzi mitluba jew ta' 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
tiegħu kif jissemma fil-punt (22) tal-
Artikolu 2.

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

Or. fr

Emenda 593
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku tal-
produzzjoni jew il-forniment tax-xogħlijiet, 
il-provvisti jew servizzi mitluba jew ta' 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
tiegħu kif jissemma fil-punt (22) tal-
Artikolu 2.

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku tal-
produzzjoni jew il-forniment tax-xogħlijiet, 
il-provvisti jew servizzi mitluba jew ta' 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
tiegħu kif jissemma fil-punt (22) tal-
Artikolu 2, bil-kundizzjoni li jkunu 
marbuta mas-suġġett tal-kuntratt u 
proporzjonati mal-valur u mal-objettivi 
tal-kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kandidati ma jistgħux ikunu meħtieġa juru bil-provi ħwejjeġ li għalihom ma għandhomx 
aċċess, kompetenza jew responsabilità fil-katina tal-provvista kollha. Għal dawn ir-
raġunijiet, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jridu jibqgħu marbutin mill-qrib mas-suġġett tal-
kuntratt u r-rekwiżiti jridu jkunu propozjonati mal-valur u mal-objettivi tal-kuntratt.

Emenda 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a b u c (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku tal-
produzzjoni jew il-forniment tax-xogħlijiet, 
il-provvisti jew servizzi mitluba jew ta' 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
tiegħu kif jissemma fil-punt (22) tal-
Artikolu 2.

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku tal-
produzzjoni jew il-forniment tax-xogħlijiet, 
il-provvisti jew servizzi mitluba jew ta' 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
tiegħu kif jissemma fil-punt (22) tal-
Artikolu 2. Dan li ġej għandu wkoll jitqies 
bħala speċifikazzjonijiet tekniċi:
(a) kriterji soċjali, bħar-rispett għad-drit 
għal kundizzjonijiet ta' xogħol dinjitużi, 
konformità mar-regoli fil-qasam tas-
saħħa u s-sikurezza, negozjar kollettiv, 
parità tal-ġeneru (eż. paga ndaqs, bilanċ 
bejn ix-xogħol u l-ħajja privata), 
integrazzjoni soċjali, inklużi l-
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opportunitajiet ta' impjieg għall-ħaddiema 
b'diżabilità, żvantaġġati jew vulnerabbli 
(bħal persuni qiegħda fit-tul, Rom, 
migranti jew ħaddiema żgħażagħ u 
anzjani), aċċess għat-taħriġ vokazzjonali 
u involviment u konsultazzjoni tal-utenti;
(b) kunsiderazzjonijiet soċjali relatati mal-
kostijiet soċjali esterni direttament 
marbuta maċ-ċiklu tal-ħajja, bħall-impatt 
tal-produzzjoni fuq l-ambjent tal-madwar 
u fuq il-komunitajiet adjaċenti;
(c) għall-kuntratti ta' servizzi u kuntratti li 
jinvolvu d-disinn ta' xogħlijiet, l-
organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza 
tal-persunal assenjat għall-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt.

Or. de

Emenda 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 596
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-akkwist kollu, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi għandhom jiġu mfassla biex 
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jiżguraw li l-prodotti, is-servizzi u x-
xogħlijiet suġġetti għal kuntratt 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni 
dwar il-protezzjoni tad-data fil-mumemt 
tad-disinjar tal-proċessar tad-data 
personali (protezzjoni tad-data skont id-
disinjar).

Or. en

Emenda 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala parti mir-rekwiżiti obbligatorji li 
jirregolaw l-aġġudikazzjoni tal-appalt, l-
awtoritajiet aġġudikanti għandhom 
jistabbilixxu b'mod ċar, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, l-obbligi 
marbuta mal-kundizzjonijiet soċjali u tal-
impjiegi, bħas-saħħa u s-sikurezza fil-post 
tax-xogħol, is-sigurtà soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol, kif stabbiliti 
fil-leġiżlazzjoni tal-UE, il-liġijiet, ir-
regolamenti jew id-dispożizzjonijiet 
amministrattivi nazzjonali, is-sentenzi 
arbitrali, il-ftehimiet u l-kuntratti 
kollettivi u d-dispożizzjonijiet fil-qasam 
tad-dritt internazzjonali tax-xogħol 
elentkati fl-Anness XIV, li japplikaw fil-
post fejn jitwettaq ix-xogħol, is-servizz jew 
il-provvista.

Or. de

Emenda 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 601
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) f'termini tar-rekwiżiti ta' twettiq jew 
funzjonali, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali u soċjali, dejjem jekk il-
parametri jkunu preċiżi biżżejjed sabiex 
jippermettu lill-offerenti jiddeterminaw is-
suġġett tal-kuntratt u l-entitajiet 
aġġudikanti jitħallew jaġġudikaw il-
kuntratt;

Or. en

Emenda 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) f'termini tar-rekwiżiti ta' twettiq jew 
funzjonali, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali, dejjem jekk il-parametri jkunu 
preċiżi biżżejjed sabiex jippermettu lill-
offerenti jiddeterminaw is-suġġett tal-

(a) f'termini tar-rekwiżiti ta' twettiq jew 
funzjonali, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali u soċjali, dejjem jekk il-
parametri jkunu preċiżi biżżejjed sabiex 
jippermettu lill-offerenti jiddeterminaw is-
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kuntratt u l-entitajiet kontraenti jitħallew 
jagħtu l-kuntratt;

suġġett tal-kuntratt u l-awtoritajiet 
aġġudikanti jitħallew jaġġudikaw il-
kuntratt, inkluż skont ir-rekwiżiti dwar il-
karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja tax-
xogħlijiet, servizzi, provvisti meħtieġa;

Or. de

Emenda 603
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) f'termini tar-rekwiżiti ta' twettiq jew 
funzjonali, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali u ta' sikurezza, dejjem jekk il-
parametri jkunu preċiżi biżżejjed sabiex 
jippermettu lill-offerenti jiddeterminaw is-
suġġett tal-kuntratt u l-entitajiet
aġġudikanti jitħallew jaġġudikaw l-appalt;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-offerta għandhom ukoll jinkludu l-karatteristiċi fil-qasam tas-
sikurezza, minħabba r-riskji u r-responsabbiltajiet involuti.

Emenda 604
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

kwalunkwe minnhom ma jeżistux - l-
istandards nazzjonali, l-approvazzjonijiet 
tekniċi nazzjonali jew l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi nazzjonali relatati mad-disinn, il-
kalkolu u t-twettiq ta' xogħlijiet u l-użu tal-
provvisti; kull referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem "jew 
ekwivalenti";

Or. en

Emenda 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom ikunu nondiskriminatorji u newtrali mil-lat 
teknoloġiku.  Dawn il-prinċipji fundamentali għandhom japplikaw b'mod indaqs għall-użu 
tal-istandards u tal-ispeċifikazzjonijiet fl-akkwisti.  L-ispeċifikazzjonijiet mhux diskriminatorji 
u newtrali mil-lat teknoloġiku jeħtieġu lill-operaturi ekonomiċi jikkompetu biex jipproduċu l-
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aħjar soluzzjonijiet, u dan huwa l-mutur għall-innovazzjoni u għat-tkabbir ekonomiku. In-
newtralità teknoloġija tiggarantixxi wkoll li l-awtoritajiet ikunu jistgħu jagħżlu mill-aktar 
firxa wiesgħa ta' prodotti u servizzi, bil-promozzjoni tal-aktar prodott u servizz 
ekonomikament vantaġġjuż.

Emenda 606
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. When justified by the subject-matter of 
the contract, technical specifications may 
refer to a specific make or source, or to a 
particular process which characterises the 
products or services, or to trade marks, 
patents, types or a specific origin or 
production Such reference shall be 
accompanied by the words 'or equivalent'.

Or. en

Emenda 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm dan ma jkunx ġustifikat mis-
suġġett tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi ma għandhomx jirreferu għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew għal 
proċess partikolari, jew għal marki 

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

kummerċjali jew metodu partikolari, jew 
għal marki kummerċjali, privattivi, tipi jew 
oriġini jew produzzjoni speċifika jew post 
tal-produzzjoni, billi kwalunkwe referenza 
bħal din ikollha l-effett li jiġu favoriti jew 
eliminati ċerti impriżi jew ċerti prodotti. 
Din ir-referenza għandha tkun permessa 
fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma tkunx 
possibbli deskrizzjoni preċiża u leġġibbli
biżżejjed tas-suġġett tal-kuntratt skont il-
paragrafu 3. Din ir-referenza għandha
sistematikament tkun akkumpanjata mill-
kliem "jew ekwivalenti".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan ta' promozzjoni tal-innovazzjoni u tat-tkabbir ekonomiku, huwa essenzjali li l-
offerenti kollha jikkompetu f'kundizzjonijiet ta' parità.  Id-diskriminazzjoni, inkluża rigward 
it-teknoloġija jew il-post tal-produzzjoni, għandha tkun permessa biss f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali ħafna. Kwalunkwe preferenza, kemm jekk għal ċerti teknoloġiji, mudelli 
kummerċjali, bejjiegħa jew oriġini tal-prodott, toħnoq l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni bl-
effett li l-korpi pubbliċi ma jkunux jistgħu jagħżlu soluzzjoni li jaqblu bl-aħjar mod mal-
eżiġenzi ta' akkwist partikolari.

Emenda 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fuq bażi eċċezzjonali, u esklużivament 
meta jkun ġustifikat mis-suġġett tal-
kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi
jistgħu jirreferu għall-għamla jew is-sors 
speċifiċi, jew għal proċess partikolari, tipi 
jew oriġini jew produzzjoni speċifika. Din 
ir-referenza għandha tkun akkumpanjata 
mill-kliem 'jew ekwivalenti'.
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skont il-paragrafu 3. Din ir-referenza 
għandha tkun akkumpanjata mill-kliem
'jew ekwivalenti'.

Or. en

Emenda 609
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 610
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn entità kontraenti tuża l-għażla li 
tirreferi għall-ispeċifikazzjonijiet 
imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3, ma 
għandhiex tiċħad offerta minħabba r-raġuni 
li x-xogħlijiet, il-provvisti u s-servizzi li 
għalihom ġiet sottomessa l-offerta ma 
jikkonformawx mal-ispeċifikazzjonijiet li 
hi rreferiet għalihom, ladarba l-offerent juri 
fl-offerta tiegħu bi kwalunkwe mezz 
xieraq, inkluż il-mezz ta' prova msemmi fl-
Artikolu 56, li s-soluzzjonijiet li jipproponi 
jissodisfaw ir-rekwiżiti definiti mill-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi b'mod 
ekwivalenti.

5. Fejn entità aġġudikanti tuża l-għażla li 
tirreferi għall-ispeċifikazzjonijiet 
imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3, ma 
għandhiex tiċħad offerta minħabba r-raġuni 
li x-xogħlijiet, il-provvisti u s-servizzi li 
għalihom ġiet sottomessa l-offerta ma 
jikkonformawx mal-ispeċifikazzjonijiet li 
hi rreferiet għalihom, ladarba l-offerent juri 
fl-offerta tiegħu b'mezzi xierqa, inkluż il-
mezz ta' prova msemmi fl-Artikolu 56, li s-
soluzzjonijiet li jipproponi jissodisfaw ir-
rekwiżiti definiti mill-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi b'mod ekwivalenti.

Or. en

Emenda 611
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-offerta tiegħu, l-offerent għandu juri bi 
kwalunkwe mezz xieraq, inklużi dawk 
imsemmija fl-Artikolu 56, li l-provvisti, is-
servizz jew ix-xogħol konformi mal-
istandard jilħqu r-rekwiżiti ta' twettiq jew 
funzjonali tal-entità kontraenti.

Fl-offerta tiegħu, l-offerent għandu juri 
b'mezzi xierqa, inklużi dawk imsemmija 
fl-Artikolu 56, li l-provvisti, is-servizz jew 
ix-xogħol konformi mal-istandard jilħqu r-
rekwiżiti ta' twettiq jew funzjonali tal-
entità aġġudikanti.
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Or. en

Emenda 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 6 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet aġġudikanti jridu jkunu 
jistgħu jikkontrollaw u jsegwu l-fatt li r-
rekwiżiti jkunu sodisfatti, matul il-proċess 
tal-aġġudikazzjoni tal-appalt kif anki 
matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 613
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-entitajiet kontraenti jistabbilixxu
karatteristiċi ambjentali, soċjali jew 
karatteristiċi oħrajn ta' xogħlijiet, servizz 
jew provvista f'termini ta' rekwiżiti ta' 
twettiq jew funzjonali kif imsemmi fil-
punt (a) tal-Artikolu 54 paragrafu 3, dawk 
jistgħu jkunu jeħtieġu li dawn ix-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi jingħataw 
tikketta speċifika, dejjem jekk jiġu 
sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Fejn l-entitajiet aġġudikanti jistabbilixxu
fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-kriterji tal-
aġġudikazzjoni jew il-klawżoli dwar l-
eżekuzzjoni tal-kuntratt, il-karatteristiċi
ambjentali, soċjali jew karatteristiċi oħrajn
jew il-kriterji jistgħu jeħtieġu tikketta 
speċifika, bħala mezz ta' prova li dawn ix-
xogħlijiet, servizzi jew provvisti
jikkorrispondu għal tali rekwiżiti jew
kriterji dejjem jekk jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Or. en

Emenda 614
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 615
Frank Engel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 616
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rekwiżiti għat-tikketta huma mfassla
fuq il-bażi ta' informazzjoni xjentifika jew
ibbażati fuq kriterji oġġettivi verifikabbli u 

(b) ir-rekwiżiti li għandhom jiġu sodisfatti 
biex tinkiseb it-tikketta huma bbażati fuq 
kriterji oġġettivi verifikabbli u mhux 
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mhux diskriminatorji oħrajn; diskriminatorji oħrajn;

Or. en

Emenda 617
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) it-tikketti huma stabbiliti fi proċedura 
miftuħa u trasparenti li fiha jiżvolġu rwol 
sostanzjali il-partijiet interessati rilevanti
kollha, inklużi l-konsumaturi, il-
manifatturi, it-trade unions, id-distributuri 
u l-organizzazzjonijiet ambjentali u soċjali. 
Il-korpi governattivi jistgħu jipparteċipaw 
iżda mhux fuq bażi obbligatorja;

Or. en

Emenda 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 621
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-kriterji tat-tikketta huma ffissati 
minn parti terza li hija indipendenti mill-
operatur ekonomiku li qed japplika għat-
tikketta.

(e) ir-rekwiżiti li għandhom jiġu sodisfatti 
biex tinkiseb it-tikketta huma ffissati minn 
parti terza li hija indipendenti mill-operatur 
ekonomiku li qed japplika għat-tikketta.
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Or. en

Emenda 622
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha, li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tat-tikketta indikata mill-entitajiet 
kontraenti. Għal prodotti li ma 
għandhomx it-tikketta, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll fajl
(dossier) tekniku tal-manifattur jew mezzi 
oħra li jixirqu ta' prova.

L-entitajiet aġġudikanti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha, li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tat-tikketta speċifika indikata 
mill-entitajiet aġġudikanti. L-entitajiet 
aġġudikanti għandhon jaċċettaw mezzi 
xierqa oħrajn ta' prova li tali rekwiżiti, li 
jistgħu jinkludu fajl (dossier) tekniku tal-
manifattur li fih l-operatur ekonomiku 
kkonċernat ma għandux aċċess għat-
tikketta, jew l-ebda possibilità li jiksibha 
f'limiti ta' żmien rilevanti, dejjem jekk in-
nuqqas ta' aċċess ma jkunx attribwibbli 
għall-operatur ekonomiku kkonċernat.
Bil-għan li ma ssirx diskriminazzjoni fil-
konfront ta' dawk l-offerenti li jinvestu 
ħin u flus għaċ-ċertifikati, l-oneru li tiġi 
fornuta l-ekwivalenza ma' tikketta 
speċifika għandu jingħata lill-offerent li 
jsostni l-ekwivalenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li ma ssirx diskriminazzjoni fil-konfront ta' dawk l-offerenti li jinvestu ħin u flus 
għaċ-ċertifikati jew għar-rapporti tat-test, l-oneru li tiġi fornuta l-ekwivalenza ma' tikketta 
speċifika għandu jingħata lill-offerent li jsostni l-ekwivalenza.

Emenda 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

L-entitajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha, li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tat-tikketta indikata mill-entitajiet 
kontraenti. Għal prodotti li ma għandhomx 
it-tikketta, l-entitajiet kontraenti għandhom 
jaċċettaw ukoll fajl (dossier) tekniku tal-
manifattur jew mezzi oħra li jixirqu ta' 
prova.

L-entitajiet aġġudikanti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha, li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tat-tikketta indikata mill-entitajiet 
aġġudikanti. Għal prodotti li ma 
għandhomx it-tikketta, l-entitajiet 
aġġudikanti għandhom jaċċettaw ukoll fajl 
(dossier) tekniku tal-manifattur jew mezzi 
oħra li jixirqu ta' prova. Se tingħata 
preferenza lil dawk it-tikketti, fajls tekniċi 
jew mezzi oħra ta' prova li fil-proċess ta' 
żvilupp, ċertifikazzjoni jew verifika 
tagħhom ipparteċipaw korpi governattivi, 
organizzazzjonijiet ambjentali jew soċjali.

Or. es

Emenda 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha, li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tat-tikketta indikata mill-entitajiet 
kontraenti. Għal prodotti li ma 
għandhomx it-tikketta, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll fajl 
(dossier) tekniku tal-manifattur jew mezzi 
oħra li jixirqu ta' prova.

L-entitajiet aġġudikanti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha, li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tat-tikketta indikata mill-entitajiet 
aġġudikanti.

Or. en

Emenda 625
Raffaele Baldassarre
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Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha, li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tat-tikketta indikata mill-entitajiet 
kontraenti. Għal prodotti li ma għandhomx 
it-tikketta, l-entitajiet kontraenti għandhom 
jaċċettaw ukoll fajl (dossier) tekniku tal-
manifattur jew mezzi oħra li jixirqu ta' 
prova.

L-entitajiet aġġudikanti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha, jiġifieri dawk ibbażati 
fuq l-istess kriterji ta' valutazzjoni u 
metodi ta' kejl, li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
tat-tikketta indikata mill-entitajiet 
aġġudikanti. Għal prodotti li ma 
għandhomx it-tikketta, l-entitajiet 
aġġudikanti għandhom jaċċettaw ukoll fajl 
(dossier) tekniku tal-manifattur jew mezzi 
oħra li jixirqu ta' prova.

Or. it

Emenda 626
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha, li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tat-tikketta indikata mill-entitajiet 
kontraenti. Għal prodotti li ma għandhomx 
it-tikketta, l-entitajieti kontraenti 
għandhom jaċċettaw ukoll fajl (dossier) 
tekniku tal-manifattur jew mezzi oħra li 
jixirqu ta' prova.

L-entitajiet aġġudikanti li jeħtieġu tikketta 
speċifika għandhom jaċċettaw it-tikketti 
ekwivalenti kollha, li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tat-tikketta indikata mill-entitajiet 
aġġudikanti. Għal prodotti li ma 
għandhomx it-tikketta, l-entitajiet 
aġġudikanti għandhom jaċċettaw ukoll fajl 
(dossier) tekniku tal-manifattur jew mezzi 
oħra li jixirqu ta' prova.

Fit-talba għal tikketta speċifika, l-entità 
aġġudikanti ma għandhiex timmira li 
tiddiskrimina kontra offerenti fi 
proċedura ta' akkwist.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 627
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prova ta' ekwivalenza mat-tikketta 
rikjesta tinkombi lill-offerent.

Or. fr

Emenda 628
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-entitajiet aġġudikanti jistgħu jeħtieġu li 
l-operaturi ekonomiċi jipprovdu rapport 
tat-test minn korp rikonoxxut jew ċertifikat 
maħruġ minn korp bħala mezz ta' prova ta' 
konformità mar-rekwiżiti jew mal-kriterji 
stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, 
mal-kriterji ta' aġġudikazzjoni jew mal-
klawżoli dwar l-eżekuzzjoni tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 629
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-entitajiet kontraenti jeħtieġu s-
sottomissjoni ta' ċertifikati mfassla minn
korpi rikonoxxuti li jikkonfermaw il-
konformità ma' speċifikazzjoni teknika 
partikolari, l-entitajiet kontraenti
għandhom jaċċettaw anki ċertifikati minn 
korpi rikonoxxuti oħrajn li huma 
ekwivalenti.

Fejn l-entitajiet aġġudikanti jeħtieġu s-
sottomissjoni ta' ċertifikati mfassla minn
korp ta' valutazzjoni speċifiku, l-entitajiet 
aġġudikanti għandhom jaċċettaw anki 
ċertifikati minn korpi rikonoxxuti oħrajn li 
huma ekwivalenti.

Or. en

Emenda 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 631
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

jaċċettaw mezzi xierqa oħra ta' prova minn
dawk imsemmija fil-paragrafu 1 bħal 
dossier tekniku tal-manifattur fejn l-attur 
ekonomiku kkonċernat ma jkollux aċċess 
għal dawn iċ-ċertifikati jew għar-rapporti 
tat-test imsemmija fil-paragrafu 1, jew l-
ebda possibilità li jiksibhom fi ħdan il-
limiti ta' żmien relevanti, dejjem jekk in-
nuqqas ta' aċċess ma jkunx attribwibbli 
għall-operatur ekonomiku kkonċernat.
Madankollu, bil-għan li ma ssirx 
diskriminazzjoni fil-konfront ta' dawk l-
offerenti li jinvestu ħin u flus għaċ-
ċertifikati jew għar-rapporti tat-test, l-
oneru li tiġi fornuta l-ekwivalenza ma' 
tikketta speċifika għandu jingħata lill-
offerent li jsostni l-ekwivalenza.

Or. en

Emenda 632
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni ta' Stati Membri oħra, 
fuq talba tagħhom, kull informazzjoni 
relatata mal-provi u dokumenti sottomessi 
b'konformità mal-Artikolu 54(6), l-
Artikolu 55 u l-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-
Artikolu sabiex tintwera l-konformità 
mar-rekwiżiti tekniċi mse. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' 
stabbiliment għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni skont l-Artikolu 96.

4. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni ta' Stati Membri oħra, 
fuq talba tagħhom, kull informazzjoni 
relatata mal-provi u dokumenti sottomessi 
b'konformità mal-Artikolu 54(6), l-
Artikolu 55 u l-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-
Artikolu. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta' stabbiliment tal-operatur 
ekonomiku għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni skont l-Artikolu 96.

Or. en

Emenda 633
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq talba tal-atturi ekonomiċi interessati 
li jiksbu kuntratt, b'mod regolari, l-
entitajiet kontraenti għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi imsemmija fil-kuntratti tagħhom ta' 
provvista, xogħlijiet jew servizzi li 
beħsiebhom japplikaw għal kuntratti li s-
sejħa għall-kompetizzjoni tagħhom huwa 
avviż indikattiv perjodiku. Dawk l-
ispeċifikazzjonijiet għandhom jitqiegħdu 
għad-dispożizzjoni b'mezzi elettroniċi 
permezz ta' aċċess mingħajr 
restrizzjonijiet, sħiħ u dirett mingħajr ħlas.

1. Fuq talba tal-operaturi ekonomiċi 
interessati li jiksbu appalt, b'mod regolari, 
l-entitajiet aġġudikanti għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi, il-kriterji ta' aġġudikazzjoni u l-
klawżoli dwar l-eżekuzzjoni tal-kuntratt
imsemmija fl-appalti tagħhom ta' 
provvista, xogħlijiet jew servizzi li 
beħsiebhom japplikaw għal appalti li s-
sejħa għall-kompetizzjoni tagħhom huwa 
avviż indikattiv perjodiku. Dawk l-
ispeċifikazzjonijiet għandhom jitqiegħdu 
għad-dispożizzjoni b'mezzi elettroniċi 
permezz ta' aċċess sħiħ u dirett mingħajr 
ħlas. L-entitajiet aġġudikanti jistgħu 
jitolbu, f'ċirkostanzi speċifiċi, l-isem, l-
indirizz jew mezzi ta' identifikazzjoni 
oħrajn tal-offerent,

Or. en

Emenda 634
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jkunu 
bbażati fuq dokument disponibbli għal 
atturi ekonomiċi interessati b'mezzi 
elettroniċi permezz ta' aċċess mingħajr 
restrizzjonijiet, sħiħ u dirett mingħajr ħlas, 
l-inklużjoni ta' referenza għal dawk id-
dokumenti għandha tkun biżżejjed.

2. Fejn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jkunu 
bbażati fuq dokument disponibbli għal 
operaturi ekonomiċi interessati b'mezzi 
elettroniċi permezz ta' aċċess sħiħ u dirett 
mingħajr ħlas, l-inklużjoni ta' referenza 
għal dawk id-dokumenti għandha tkun 
biżżejjed.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jaf ikun hemm bżonn ta' prova, pereżempju d-dettalji tal-offerenti (isem, indirizz eċċ.).

Emenda 635
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f'kunsiderazzjoni varjanti li huma 
sottomessi minn offerent u li jilħqu r-
rekwiżiti speċifikati mill-entitajiet 
kontraenti.

L-entitajiet aġġudikanti għandhom jieħdu 
f'kunsiderazzjoni varjanti li huma 
sottomessi minn offerent u li jilħqu r-
rekwiżiti speċifikati mill-entitajiet 
aġġudikanti dment ikunu marbuta mas-
suġġett tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f'kunsiderazzjoni varjanti li huma 
sottomessi minn offerent u li jilħqu r-
rekwiżiti speċifikati mill-entitajiet 
kontraenti.

L-offerenti jistgħu jippreżentaw varjanti
flimkien mal-proposta bażi.

Or. fr

Emenda 637
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f'kunsiderazzjoni varjanti li huma 
sottomessi minn offerent u li jilħqu r-
rekwiżiti speċifikati mill-entitajiet 
kontraenti.

L-entitajiet aġġudikanti għandhom fil-
prinċipju jawtorizzaw lill-offerenti 
jissottomettu varjanti. Jekk l-entitajiet 
aġġudikanti ma jixtiqux jawtorizzaw is-
sottomissjoni ta' varjanti, għandhom 
jindikaw dan fl-avviż tal-appalt jew, meta 
avviz informattiv minn qabel jintuża bħala 
mezz ta' sejħa għall-kompetizzjoni, fl-
istedina għall-konferma tal-interessi. Fl-
assenza ta' tali indikazzjoni, il-varjanti 
huma awtorizzati.

Or. en

Emenda 638
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f'kunsiderazzjoni varjanti li huma 
sottomessi minn offerent u li jilħqu r-
rekwiżiti speċifikati mill-entitajiet 
kontraenti.

L-entitajiet aġġudikanti jistgħu
jipprojbixxu lill-offerenti milli 
jippreżentaw il-varjanti.

Or. fr

Emenda 639
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu -1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f'kunsiderazzjoni varjanti li huma 
sottomessi minn offerent u li jilħqu r-

Varjant huwa mod alternattiv ta' disinn, 
eżekuzzjoni jew finanzjament tal-appalt.
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rekwiżiti speċifikati mill-entitajiet 
kontraenti.

L-entitajiet aġġudikanti jistgħu jieħdu 
f'kunsiderazzjoni varjanti li huma 
sottomessi minn offerent u li jilħqu r-
rekwiżiti speċifikati mill-entitajiet 
aġġudikanti.

Or. fr

Emenda 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-ispeċifikazzjonijiet, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jindikaw jekk 
jawtorizzawx varjanti jew le, u jekk iva, ir-
rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-varjanti u kwalunkwe rekwiżiti 
speċifiċi għall-preżentazzjoni tagħhom. 
Fejn ikunu awtorizzati varjanti, dawn 
għandhom jiżguraw ukoll li l-kriterji tal-
għoti magħżula jistgħu jiġu applikati 
b'mod utli għall-varjanti li jissodisfaw 
dawk ir-rekwiżiti minimi kif ukoll għal 
offerti li jikkonformaw li mhumiex 
varjanti.

imħassar

Or. en

Emenda 641
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-ispeċifikazzjonijiet, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jindikaw jekk 

Fl-ispeċifikazzjonijiet, l-entitajiet 
aġġudikanti għandhom jindikaw jekk 
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jawtorizzawx varjanti jew le, u jekk iva, ir-
rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-varjanti u kwalunkwe rekwiżiti 
speċifiċi għall-preżentazzjoni tagħhom. 
Fejn ikunu awtorizzati varjanti, dawn 
għandhom jiżguraw ukoll li l-kriterji tal-
għoti magħżula jistgħu jiġu applikati 
b'mod utli għall-varjanti li jissodisfaw 
dawk ir-rekwiżiti minimi kif ukoll għal 
offerti li jikkonformaw li mhumiex 
varjanti.

jawtorizzawx varjanti jew le, u jekk iva, ir-
rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-varjanti u kwalunkwe rekwiżiti 
speċifiċi għall-preżentazzjoni tagħhom. Il-
varjanti ma għandhomx jiġu rifjutati fl-
assenza ta' tali indikazzjoni.

Or. en

Emenda 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-ispeċifikazzjonijiet, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jindikaw jekk 
jawtorizzawx varjanti jew le, u jekk iva, ir-
rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-varjanti u kwalunkwe rekwiżiti 
speċifiċi għall-preżentazzjoni tagħhom. 
Fejn ikunu awtorizzati varjanti, dawn 
għandhom jiżguraw ukoll li l-kriterji tal-
għoti magħżula jistgħu jiġu applikati b'mod 
utli għall-varjanti li jissodisfaw dawk ir-
rekwiżiti minimi kif ukoll għal offerti li 
jikkonformaw li mhumiex varjanti.

Fl-ispeċifikazzjonijiet, l-entitajiet 
aġġudikanti għandhom jindikaw ir-
rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-varjanti u kwalunkwe rekwiżiti 
speċifiċi għall-preżentazzjoni tagħhom. 
Dawn għandhom jiżguraw ukoll li l-kriterji 
tal-aġġudikazzjoni magħżula jistgħu jiġu 
applikati b'mod utli għall-varjanti li 
jissodisfaw dawk ir-rekwiżiti minimi kif 
ukoll għal offerti li jikkonformaw li 
mhumiex varjanti. 

Or. fr

Emenda 643
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-ispeċifikazzjonijiet, l-entitajiet
kontraenti għandhom jindikaw jekk
jawtorizzawx varjanti jew le, u jekk iva, ir-
rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-varjanti u kwalunkwe rekwiżiti 
speċifiċi għall-preżentazzjoni tagħhom.
Fejn ikunu awtorizzati varjanti, dawn 
għandhom jiżguraw ukoll li l-kriterji tal-
għoti magħżula jistgħu jiġu applikati b'mod 
utli għall-varjanti li jissodisfaw dawk ir-
rekwiżiti minimi kif ukoll għal offerti li 
jikkonformaw li mhumiex varjanti.

Fl-ispeċifikazzjonijiet, l-entitajiet
aġġudikanti għandhom jindikaw jekk il-
varjanti humiex projbiti jew le. Fl-assenza 
ta' tali indikazzjoni, il-varjanti huma 
awtorizzati.

Meta l-varjanti mhumiex projbiti, l-
entitajiet aġġudikanti għandhom 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti minimi li 
għandhom jintlaħqu mill-varjanti u 
kwalunkwe rekwiżiti speċifiċi għall-
preżentazzjoni tagħhom. Dawn għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kriterji tal-
aġġudikazzjoni magħżula jistgħu jiġu 
applikati b'mod utli għall-varjanti li 
jissodisfaw dawk ir-rekwiżiti minimi kif 
ukoll għal offerti li jikkonformaw li 
mhumiex varjanti.

Or. fr

Emenda 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar



PE492.862v02-00 126/178 AM\909613MT.doc

MT

ta' provvista minflok kuntratt ta' servizz.

Or. en

Emenda 645
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fi proċeduri għall-aġġudikazzjoni ta' 
appalti ta' provvista jew appalti ta' 
servizzi, l-entitajiet aġġudikanti għandhom 
jiċħdu varjant fuq il-bażi unika li, jekk
jintlaqa', dan iwassal jew għal appalt ta' 
servizz minflok appalt pubbliku ta' 
provvista jew għal appalt ta' provvista 
minflok appalt ta' servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu inkoraġġiti prodotti u metodi ta' produzzjoni innovattivi, il-varjanti jirrappreżentaw 
wieħed mill-aqwa strumenti; l-użu tagħhom għandu jiġi inkoraġġit u mhux ostakolat.

Emenda 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fi proċeduri għall-aġġudikazzjoni ta' 
appalti ta' provvista jew appalti ta' 
servizzi, l-entitajiet aġġudikanti għandhom 
jiċħdu varjant fuq il-bażi unika li, jekk 
jintlaqa', dan iwassal jew għal appalt ta' 
servizz minflok appalt pubbliku ta' 
provvista jew għal appalt ta' provvista 
minflok appalt ta' servizz.
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Or. fr

Emenda 647
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fi proċeduri għall-aġġudikazzjoni ta'
appalti ta' provvista jew appalti ta' 
servizzi, l-entitajiet aġġudikanti li ma 
pprojbixxux varjanti jistgħu jiċħdu varjant 
fuq il-bażi unika li, jekk jintlaqa', dan 
iwassal jew għal appalt ta' servizz minflok
appalt pubbliku ta' provvista jew għal
appalt ta' provvista minflok appalt ta' 
servizz.

Or. fr

Emenda 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti jistgħu jinqasmu f'lottijiet 
omoġeni jew eteroġeni. L-Artikolu 13(7) 
japplika.

Biex jiġi aġevolat aċċess akbar għall-
akkwist pubbliku minn impriżi żgħar u ta' 
daqs medju, l-appalti pubbliċi jistgħu 
jinqasmu f'lottijiet omoġenji jew
eteroġenji. L-Artikolu 13(7) japplika.
Għall-kuntratti b'valur ugwali jew ogħla 
minn EUR 1 000 000, l-awtoritajiet 
aġġudikanti għandhom ifornu 
ġustifikazzjoni għas-sottodiviżjoni tal-
appalt f'lottijiet fl-avviż dwar l-appalt jew 
fl-istedina għall-konferma tal-interess.

Or. en
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Emenda 649
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti jistgħu jinqasmu f'lottijiet 
omoġeni jew eteroġeni. L-Artikolu 13(7) 
japplika.

Sabiex tinteressa l-akbar kompetizzjoni 
possibbli, u ħlief fejn is-suġġett tal-
kuntratt ma jippermettix l-identifikazzjoni 
ta' servizzi distinti, l-awtorità aġġudikanti 
taġġudika l-appalt f'lottijiet separati. Jekk 
l-appalt ma jkunx jista' jinqasam f'lottijiet 
minħabba s-suġġett ma jippermettix l-
identifikazzjoni ta' servizzi distinti, l-
awtorità aġġudikanti għandha tforni 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha fl-avviż dwar l-appalt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess.

Or. en

Emenda 650
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti jistgħu jinqasmu f'lottijiet
omoġeni jew eteroġeni. L-Artikolu 13(7) 
japplika.

L-appalti jistgħu jinqasmu f'lottijiet.

Or. fr

Emenda 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann
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Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti jistgħu jinqasmu f'lottijiet 
omoġeni jew eteroġeni. L-Artikolu 13(7) 
japplika.

L-appalti jistgħu jinqasmu f'lottijiet. L-
Artikolu 13(7) japplika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher biżżejjed li l-awtoritajiet aġġudikanti jiġu obbligati jinformaw, fl-avviż dwar l-appalt 
jew fl-istedina għall-konferma tal-interess, dwar id-deċiżjoni tagħhom li ma jaqsmux l-appalt 
f'lottijiet. L-awtoritajiet aġġudikanti ma għandhomx ikunu meħtieġa jfornu spjegazzjonijiet 
speċifiċi għar-raġunijiet tagħhom. Mhuwiex ċar x'inhuwa l-valur miżjud ta' tali rekwiżit. Id-
diċitura tat-tieni subparagrafu ġiet adattata għall-finijiet ta' ċarezza.

Emenda 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti jistgħu jinqasmu f'lottijiet 
omoġeni jew eteroġeni. L-Artikolu 13(7) 
japplika.

L-appalti jistgħu jinqasmu f'lottijiet 
omoġenji jew eteroġenji. Għall-appalti ta' 
valur ugwali jew ogħla mil-limiti 
determinati konformement mal-
Artikolu 12, l-entità aġġudikanti tforni fl-
avviż dwar l-appalt jew fl-istedina għall-
konferma tal-interess kjarfika speċifika 
tar-raġunijiet tagħha rigward l-għażla li 
jinqasam jew le l-appalt f'lottijiet. L-
Artikolu 13(7) japplika.

Or. it

Emenda 653
Cornelis de Jong



PE492.862v02-00 130/178 AM\909613MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-avviż dwar kuntratt, fl-istedina għall-
konferma tal-interess, jew, fejn il-mezzi 
għas-sejħa tal-kompetizzjoni hija avviż 
dwar l-eżistenza ta' sistema ta' 
kwalifikazzjoni, fl-istedina għall-offerti 
jew għan-negozjar, l-entitajiet kontraenti 
għandhom jindikaw jekk l-offerti humiex 
limitati biss għal lott waħda jew aktar.

imħassar

Or. en

Emenda 654
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-avviż dwar kuntratt, fl-istedina għall-
konferma tal-interess, jew, fejn il-mezzi 
għas-sejħa tal-kompetizzjoni hija avviż 
dwar l-eżistenza ta' sistema ta' 
kwalifikazzjoni, fl-istedina għall-offerti 
jew għan-negozjar, l-entitajiet kontraenti
għandhom jindikaw jekk l-offerti humiex 
limitati biss għal lott waħda jew aktar.

Fl-avviż dwar l-appalt jew fl-istedina 
għall-konferma tal-interess, l-entitajiet
aġġudikanti għandhom jindikaw jekk l-
appalt huwa limitat jew le għal lott wieħed
jew aktar biss. Huma għandhom jagħżlu 
liberament in-numru ta' lottijiet, 
partikolarment b'kont meħud tal-
karatteristiċi tekniċi tas-servizzi mitluba, 
tal-istruttura tas-settur ekonomiku 
kkonċernat u, skont il-każ, tar-regoli 
applikabbli għal ċerti professjonijiet.

Or. fr

Emenda 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-avviż dwar kuntratt, fl-istedina għall-
konferma tal-interess, jew, fejn il-mezzi 
għas-sejħa tal-kompetizzjoni hija avviż 
dwar l-eżistenza ta' sistema ta' 
kwalifikazzjoni, fl-istedina għall-offerti 
jew għan-negozjar, l-entitajiet kontraenti 
għandhom jindikaw jekk l-offerti humiex 
limitati biss għal lott waħda jew aktar.

Fl-avviż dwar l-appalt, fl-istedina għall-
konferma tal-interess, jew, fejn il-mezzi 
għas-sejħa tal-kompetizzjoni hija avviż 
dwar l-eżistenza ta' sistema ta' 
kwalifikazzjoni, fl-istedina għall-offerti 
jew għan-negozjar, jew fid-dokumenti ta' 
akkwist, meta l-entità aġġudikanti tillimita 
l-possibilità li tintefa' offerta għal lot 
wieħed jew aktar hija għandha tindika
jekk l-offerti humiex limitati biss għal lott 
waħda jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher biżżejjed li l-awtoritajiet aġġudikanti jiġu obbligati jinformaw, fl-avviż dwar l-appalt 
jew fl-istedina għall-konferma tal-interess, dwar id-deċiżjoni tagħhom li ma jaqsmux l-appalt 
f'lottijiet. L-awtoritajiet aġġudikanti ma għandhomx ikunu meħtieġa jfornu spjegazzjonijiet 
speċifiċi għar-raġunijiet tagħhom. Mhuwiex ċar x'inhuwa l-valur miżjud ta' tali rekwiżit. Id-
diċitura tat-tieni subparagrafu ġiet adattata għall-finijiet ta' ċarezza.

Emenda 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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magħżula tkun tirriżulta fl-għoti ta' aktar 
lottijiet min-numru massimu lil offerent 
wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Semplifikazzjoni tar-regoli tal-appalti.

Emenda 657
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Fid-dokumenti tal-akkwist, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jispeċifikaw jekk 
jirriżervawx id-dritt li jagħmlu għażla 
bħal din u, jekk dan ikun il-każ, liema 
lottijiet jistgħu jingħaqdu fi grupp 
f'kuntratt wieħed.
L-awtoritajiet kontraenti għandhom l-
ewwel jiddeterminaw l-offerti li l-aħjar 
jissodisfaw il-kriterji tal-għoti skont l-
Artikolu 76 għal kull lott individwali. 
Jistgħu jagħtu kuntratt għal aktar minn 
lott wieħed lil offerent li mhuwiex 
ikklassifikat fl-ewwel post fir-rigward tal-
lottijiet individwali kollha koperti minn 
dan il-kuntratt, sakemm il-kriterji tal-
għoti stabbiliti skont l-Artikolu 76 jiġu 
sodisfatti aħjar fir-rigward tal-lottijiet 
kollha koperti minn dak il-kuntratt. Fid-
dokumenti tal-akkwist, l-entitajiet 
kompetenti għandhom jispeċifikaw il-
metodi li beħsiebhom jużaw għal dan it-
tqabbil. Dawn il-metodi għandhom ikunu 
trasparenti, oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Semplifikazzjoni tar-regoli tal-appalti.

Emenda 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Fid-dokumenti tal-akkwist, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jispeċifikaw jekk 
jirriżervawx id-dritt li jagħmlu għażla 
bħal din u, jekk dan ikun il-każ, liema 
lottijiet jistgħu jingħaqdu fi grupp 
f'kuntratt wieħed.
L-awtoritajiet kontraenti għandhom l-
ewwel jiddeterminaw l-offerti li l-aħjar 
jissodisfaw il-kriterji tal-għoti skont l-
Artikolu 76 għal kull lott individwali. 
Jistgħu jagħtu kuntratt għal aktar minn 
lott wieħed lil offerent li mhuwiex 
ikklassifikat fl-ewwel post fir-rigward tal-
lottijiet individwali kollha koperti minn 
dan il-kuntratt, sakemm il-kriterji tal-
għoti stabbiliti skont l-Artikolu 76 jiġu 
sodisfatti aħjar fir-rigward tal-lottijiet 
kollha koperti minn dak il-kuntratt. Fid-
dokumenti tal-akkwist, l-entitajiet 
kompetenti għandhom jispeċifikaw il-
metodi li beħsiebhom jużaw għal dan it-
tqabbil. Dawn il-metodi għandhom ikunu 
trasparenti, oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jista' jwassal għall-maqlub ta' dak li huwa l-objettiv tal-proposta, ossija li 
jitħalla aċċess aħjar għall-SMEs għall-appalti pubbliċi, billi jaf iwassal għal aggregazzjoni 
tal-appalti, bl-esklużjoni, għalhekk, tal-SMEs.
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Emenda 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 662
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom l-
ewwel jiddeterminaw l-offerti li l-aħjar 

imħassar
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jissodisfaw il-kriterji tal-għoti skont l-
Artikolu 76 għal kull lott individwali. 
Jistgħu jagħtu kuntratt għal aktar minn 
lott wieħed lil offerent li mhuwiex 
ikklassifikat fl-ewwel post fir-rigward tal-
lottijiet individwali kollha koperti minn 
dan il-kuntratt, sakemm il-kriterji tal-
għoti stabbiliti skont l-Artikolu 76 jiġu 
sodisfatti aħjar fir-rigward tal-lottijiet 
kollha koperti minn dak il-kuntratt. Fid-
dokumenti tal-akkwist, l-entitajiet 
kompetenti għandhom jispeċifikaw il-
metodi li beħsiebhom jużaw għal dan it-
tqabbil. Dawn il-metodi għandhom ikunu 
trasparenti, oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Emenda 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom l-
ewwel jiddeterminaw l-offerti li l-aħjar 
jissodisfaw il-kriterji tal-għoti skont l-
Artikolu 76 għal kull lott individwali. 
Jistgħu jagħtu kuntratt għal aktar minn 
lott wieħed lil offerent li mhuwiex 
ikklassifikat fl-ewwel post fir-rigward tal-
lottijiet individwali kollha koperti minn 
dan il-kuntratt, sakemm il-kriterji tal-
għoti stabbiliti skont l-Artikolu 76 jiġu 
sodisfatti aħjar fir-rigward tal-lottijiet 
kollha koperti minn dak il-kuntratt. Fid-
dokumenti tal-akkwist, l-entitajiet 
kompetenti għandhom jispeċifikaw il-
metodi li beħsiebhom jużaw għal dan it-
tqabbil. Dawn il-metodi għandhom ikunu 
trasparenti, oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

imħassar
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Or. en

Emenda 664
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur ta' appalt huwa ddeterminat min-natura u mill-iskala ta' prodotti, xogħlijiet jew 
servizzi fornuti. Il-mottiv għala appalt jiġi stmat 'il fuq minn €500 000 jkun awtoevidenti mis-
suġġett. Għaldaqstant huwa piż amministrattiv bla bżonn u dmir eżaġerat, li l-awtoritajiet 
aġġudikanti jkollhom jispjegaw u jagħtu raġunijiet għal kull appalt akbar għaliex l-appalt 
għandu valur ta' 'l fuq minn €500 000 u għala ma ġiex diżaggregat.

Emenda 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Semplifikazzjoni tar-regoli tal-appalti.

Emenda 666
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 61 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) meta l-operatur ekonomiku jidher fir-
reġistru ta' nuqqas ta' konformità kif 
stabbilit fl-Artikolu 92a.

Or. en

Emenda 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 64 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien xahrejn mill-għoti ta' kuntratt
jew tal-konklużjoni ta' ftehim qafas, l-
entitajiet kontraenti għandhom jibagħtu 
avviż dwar għoti ta' kuntratt bir-riżultati 
tal-proċedura tal-akkwist.

Mhux aktar tard minn 14-il jum wara l-
aġġudikazzjoni tal-appalt jew tal-
konklużjoni ta' ftehim qafas, l-entitajiet 
aġġudikanti għandhom jibagħtu avviż dwar
l-aġġudikazzjoni tal-appalt bir-riżultati tal-
proċedura tal-akkwist.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data TED mhijiex affidabbli għax l-awtoritajiet aġġudikanti spiss jinsew jibagħtu l-avviż 
dwar l-aġġudikazzjoni tal-appalt. B'terminu ta' żmien iqsar, dan il-pilastru tal-ġbir ta' data 
jkun ħafna aktar effikaċi. Barra minn hekk, l-avviżi dwar l-aġġudikazzjoni tal-appalt spiss la 
huma kompluti u lanqas koerenti u fil-prattika, il-Kummissjoni ma tistaqix kjarifika min-naħa 
tal-awtoritajiet aġġudikanti. Għahekk ikun utli li jiddaħħal obbligu ċar għall-Kummissjoni 
biex id-data tiġi kkontrollata għall-kompletezza u l-koerenza.
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Emenda 668
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 64 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' appalti pubbliċi għal servizzi 
elenkati fl-Anness XVII B, l-awtoritajiet 
aġġudikanti għandhom jindikaw fl-avviż 
jekk huma jaqblux mal-pubblikazzjoni 
tiegħu. Għal appalti ta' servizzi bħal dawn 
il-Kummissjoni għandha tfassal ir-regoli 
biex jiġu stabbiliti rapporti statistiċi fuq il-
bażi ta' avviżi bħal dawn u għal 
pubblikazzjoni ta' rapporti bħal dawn 
skont il-proċedura mniżżla fl-
Artikolu 100.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda marbuta mar-reintroduzzjoni tad-distinzjoni bejn is-servizzi A u B.

Emenda 669
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 64 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ ta' avviż dwar l-aġġudikazzjoni tal-
appalt inkomplut jew inkoerenti, il-
Kummissjoni tikkuntattja lill-awtorità 
aġġudikanti bil-għan li tirċievi l-
kumplament u kjarifika tal-avviż dwar l-
aġġudikazzjoni tal-appalt.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-data TED mhijiex affidabbli għax l-awtoritajiet aġġudikanti spiss jinsew jibagħtu l-avviż 
dwar l-aġġudikazzjoni tal-appalt. B'terminu ta' żmien iqsar, dan il-pilastru tal-ġbir ta' data 
jkun ħafna aktar effikaċi. Barra minn hekk, l-avviżi dwar l-aġġudikazzjoni tal-appalt spiss la 
huma kompluti u lanqas koerenti u fil-prattika, il-Kummissjoni ma tistaqix kjarifika min-naħa 
tal-awtoritajiet aġġudikanti. Għahekk ikun utli li jiddaħħal obbligu ċar għall-Kummissjoni 
biex id-data tiġi kkontrollata għall-kompletezza u l-koerenza.

Emenda 670
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 65 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sejħiet għall-kompetizzjoni fit-tifsira 
tal-Artikolu 39(2) għandhom jiġu 
ppubblikati sħaħ f'lingwa uffiċjali tal-
Unjoni kif magħżul mill-entità kontraenti. 
Dik il-verżjoni tal-lingwa għandha 
tikkostitwixxi l-uniku test awtentiku. 
Sommarju tal-elementi importanti ta' kull 
avviż għandu jiġi ppubblikati fil-lingwi 
uffiċjali l-oħra.

3. Is-sejħiet għall-kompetizzjoni fit-tifsira 
tal-Artikolu 39(2) għandhom jiġu 
ppubblikati sħaħ f'lingwa uffiċjali tal-
Unjoni kif magħżul mill-entità 
aġġudikanti. Dik il-verżjoni tal-lingwa 
għandha tikkostitwixxi l-uniku test 
awtentiku. Sommarju tal-elementi 
importanti ta' kull avviż għandu jiġi 
ppubblikat almenu f'lingwa uffiċjali oħra 
tal-Unjoni Ewropea, li tintgħażel mill-
entità aġġudikanti.

Or. it

Emenda 671
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 65 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sejħiet għall-kompetizzjoni fit-tifsira 
tal-Artikolu 39(2) għandhom jiġu 
ppubblikati sħaħ f'lingwa uffiċjali tal-
Unjoni kif magħżul mill-entità kontraenti. 
Dik il-verżjoni tal-lingwa għandha 

3. Is-sejħiet għall-kompetizzjoni fit-tifsira 
tal-Artikolu 39(2) għandhom jiġu 
ppubblikati sħaħ f'lingwa uffiċjali tal-
Unjoni kif magħżul mill-entità 
aġġudikanti. Dik il-verżjoni tal-lingwa 
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tikkostitwixxi l-uniku test awtentiku. 
Sommarju tal-elementi importanti ta' kull 
avviż għandu jiġi ppubblikati fil-lingwi 
uffiċjali l-oħra.

għandha tikkostitwixxi l-uniku test 
awtentiku. Sommarju tal-elementi 
importanti ta' kull avviż għandu jiġi 
ppubblikat bl-Ingliż.

Or. it

Emenda 672
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-avviżi msemmija fl-Artikoli 61 sa 64 
u l-informazzjoni li tinsab fihom ma 
għandhomx jiġu ppubblikati fil-livell 
nazzjonali qabel il-pubblikazzjoni skont l-
Artikolu 65.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda burokratika u piż bla bżonn u għajn ta' żbalji.

Emenda 673
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-entitajiet kontraenti għandhom joffru 
aċċess sħiħ, dirett u mingħajr 
restrizzjonijiet mingħajr ħlas b'mezzi 
elettroniċi għad-dokumenti tal-akkwist 
mid-data ta' pubblikazzjoni tal-avviż skont 
l-Artikolu 65 jew mid-data li fiha 
tintbagħat l-istedina għall-konferma tal-
interess. Fejn il-mezzi għas-sejħa għall-
kompetizzjoni jkun avviż dwar l-eżistenza 

1. L-entitajiet aġġudikanti għandhom joffru 
aċċess sħiħ, dirett mingħajr ħlas b'mezzi 
elettroniċi għad-dokumenti tal-akkwist 
mid-data ta' pubblikazzjoni tal-avviż skont 
l-Artikolu 65 jew mid-data li fiha 
tintbagħat l-istedina għall-konferma tal-
interess. L-entitajiet aġġudikanti jistgħu 
jitolbu, f'ċirkostanzi speċifiċi, l-isem, l-
indirizz jew mezzi ta' identifikazzjoni 
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ta' sistema ta' kwalifikazzjoni, dan l-aċċess 
għandu jiġi offrut malajr kemm jista' jkun u 
mhux aktar tard minn meta tintbagħat l-
istedina għall-offerti jew għan-negozjar. It-
test tal-avviż jew ta' dawk l-istediniet 
għandu jispeċifika l-indirizz fuq l-internet 
li fuqu hija aċċessibbli d-dokumentazzjoni.

oħrajn tal-offerent. Fejn il-mezzi għas-
sejħa għall-kompetizzjoni jkun avviż dwar 
l-eżistenza ta' sistema ta' kwalifikazzjoni, 
dan l-aċċess għandu jiġi offrut malajr 
kemm jista' jkun u mhux aktar tard minn 
meta tintbagħat l-istedina għall-offerti jew 
għan-negozjar. It-test tal-avviż jew ta' 
dawk l-istediniet għandu jispeċifika l-
indirizz fuq l-internet li fuqu hija 
aċċessibbli d-dokumentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jaf ikun hemm bżonn ta' prova, pereżempju d-dettalji tal-offerenti (isem, indirizz eċċ.).

Emenda 674
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 68 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi proċeduri ristretti, sħubiji għall-
innovazzjoni u proċeduri nnegozjati 
b'sejħiet għall-kompetizzjoni minn qabel, 
b'mod simultanju u bil-miktub, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jistiednu lill-
kandidati magħżula sabiex jissottomettu l-
offerti tagħhom jew sabiex jinnegozjaw.

Fi proċeduri ristretti u proċeduri nnegozjati 
b'sejħiet għall-kompetizzjoni minn qabel, 
b'mod simultanju u bil-miktub, l-entitajiet 
aġġudikanti għandhom jistiednu lill-
kandidati magħżula sabiex jissottomettu l-
offerti tagħhom jew sabiex jinnegozjaw.

Or. fr

Emenda 675
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq talba minn kwalunkwe parti 2. Malajr kemm jista' jkun, u f'kull każ fi 
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kkonċernata, malajr kemm jista' jkun, u 
f'kull każ fi żmien 15-il jum mir-riċevuta 
ta' talba bil-miktub, l-entitajiet kontraenti
għandhom jinformaw:

żmien 15-il jum mir-riċevuta ta' talba bil-
miktub, l-entitajiet aġġudikanti għandhom, 
mid-data tal-aġġudikazzjoni tal-
konċessjoni, tar-rifjut tat-talba għall-
parteċipazzjoni, tar-rifjut tal-offerta,
jinformaw:

Or. es

Emenda 676
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) lil kull offerent li għamel offerta 
ammissibbli bit-twettiq u l-progress tan-
negozjati u d-djalogu mal-offerenti.

imħassar

Or. it

Emenda 677
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jagħżlu l-parteċipanti għal 
proċedura ristretta jew innegozjata jew 
sħubija għall-innovaazzjoni, fit-teħid tad-
deċiżjoni tagħhom dwar il-kwalifikazzjoni 
jew meta l-kriterji jew ir-regoli jkunu qed 
jiġu aġġornati, l-entitajiet kontraenti ma 
għandhomx:

3. Meta jagħżlu l-parteċipanti għal 
proċedura ristretta jew innegozjata, fit-
teħid tad-deċiżjoni tagħhom dwar il-
kwalifikazzjoni jew meta l-kriterji jew ir-
regoli jkunu qed jiġu aġġornati, l-entitajiet 
aġġudikanti ma għandhomx:

Or. fr
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Emenda 678
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-entitajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu 
li ma jagħtux kuntratt lill-offerent li 
jissottometti l-aħjar offerta fejn dawn 
stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax, 
tal-anqas f'manjiera ekwivalenti, mal-
obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew il-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
soċjali u tal-ambjent elenkati fl-Anness 
XIV.

5. L-entitajiet aġġudikanti jistgħu 
jiddeċiedu li ma jaġġudikawx appalt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn stabbilixxew li l-offerta ma 
tikkonformax, mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew nazzjonali fil-
qasam tad-dritt soċjali u tax-xogħol jew id-
dritt ambjentali jew mal-ftehimiet kolletti 
li japplikaw fil-post isiru x-xogħol, is-
servizz jew il-provvista jew tad-
dispożizzjonijiet tad-dritt internazzjonali 
soċjali u tal-ambjent elenkati fl-Anness 
XIV u bil-kundizzjonijiet li huma marbuta 
mas-suġġett tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-entitajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu 
li ma jagħtux kuntratt lill-offerent li 
jissottometti l-aħjar offerta fejn dawn 
stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax, 
tal-anqas f'manjiera ekwivalenti, mal-
obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew il-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
soċjali u tal-ambjent elenkati fl-Anness 
XIV.

5. L-entitajiet aġġudikanti jistgħu 
jiddeċiedu li ma jaġġudikawx appalt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn stabbilixxew li l-offerta ma 
tikkonformax, tal-anqas f'manjiera 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tad-dritt
soċjali u tax-xogħol, id-dritt dwar il-
protezzjoni tad-data jew id-dritt ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet tad-dritt
internazzjonali soċjali u tal-ambjent 
elenkati fl-Anness XIV.
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Or. en

Emenda 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-entitajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu 
li ma jagħtux kuntratt lill-offerent li 
jissottometti l-aħjar offerta fejn dawn 
stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax, 
tal-anqas f'manjiera ekwivalenti, mal-
obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew il-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
soċjali u tal-ambjent elenkati fl-
Anness XIV.

5. -entitajiet aġġudikanti jistgħu jiddeċiedu 
li ma jaġġudikawx appalt lill-offerent li 
jissottometti l-aħjar offerta fejn ġie 
stabbilit li l-offerta ma tikkonformax, mal-
obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni jew nazzjonali fil-qasam tad-dritt
soċjali u tax-xogħol jew id-dritt ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet tad-dritt
internazzjonali soċjali u tal-ambjent 
elenkati fl-Anness XIV.

Or. en

Emenda 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-entitajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu 
li ma jagħtux kuntratt lill-offerent li 
jissottometti l-aħjar offerta fejn dawn 
stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax, 
tal-anqas f'manjiera ekwivalenti, mal-
obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew il-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali
soċjali u tal-ambjent elenkati fl-Anness 
XIV.

5. L-entitajiet aġġudikanti jistgħu 
jiddeċiedu li ma jaġġudikawx appalt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn stabbilixxew li l-offerta ma 
tikkonformax, tal-anqas f'manjiera 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tad-dritt
soċjali u tax-xogħol jew id-dritt ambjentali 
jew mal-obbligi dwar kundizzjonijiet ta' 
xogħol tul il-katina tal-provvista kif 
iddikjarat fid-drittijiet u fir-regolament 
nazzjonali dwar ix-xogħol li fihom il-
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proċessi ta' produzzjoni jsiru u 
f'konvenzjonijiet internazzjonali kif
elenkati fl-Annex XIV, skont liema huwa 
l-aktar vantaġġuż għall-ħaddiema.

Dawn l-obbligi jinkludu:
(a) dawk iddefiniti mit-tmien 
Konvenzjonijiet Fundamentali tal-ILO 
(libertà ta' assoċjazzjoni, negozjar 
kollettiv, xogħol furzat u obbligatorju, 
diskriminazzjoni fir-rigward tax-xogħol u 
l-impjieg, tħaddim tat-tfal);
(b) is-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-
xogħol
(c) il-ħin tax-xogħol
(d) il-pagi
(e) is-sigurtà soċjali

Or. en

Emenda 682
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-entitajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu 
li ma jagħtux kuntratt lill-offerent li 
jissottometti l-aħjar offerta fejn dawn 
stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax, 
tal-anqas f'manjiera ekwivalenti, mal-
obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew il-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
soċjali u tal-ambjent elenkati fl-Anness 
XIV.

5. L-awtoritajiet aġġudikanti għandhom 
jaġġudikaw appalt lill-offerent li 
jissottometti l-aħjar offerta fejn dawn 
stabbilixxew abbażi ta' provi ċari u 
suffiċjenti li l-offerta ma tikkonformax, 
tal-anqas f'manjiera ekwivalenti, mal-
obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tad-dritt soċjali u tax-
xogħol jew id-dritt ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet tad-dritt internazzjonali 
soċjali u tal-ambjent elenkati fl-Anness 
XIV.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-awtoritajiet aġġudikanti ma għandhomx jaġġudikaw appalt lil kandidat 
li juri li jikser id-dritt soċjali, ambjentali u tax-xogħol.

Emenda 683
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi proċeduri miftuħa, l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jiddeċiedu li jeżaminaw 
l-offerti qabel ma jivverifikaw l-
adattabilità tal-offerti, dejjem jekk jiġu 
osservati d-dispożizzjonijeit relevanti tal-
Artikoli 70 sa 79, inkluża r-regola li l-
kuntratt ma għandux jingħata lil offerent 
li kellu jiġi eskluż skont l-Artikolu 74 jew 
li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-kriterji 
tal-għażla stabbiliti mill-entità kontraenti 
b'konformità mal-Artikolu 72(1) u l-
Artikolu74.

imħassar

Or. fr

Emenda 684
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi proċeduri miftuħa, l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jiddeċiedu li jeżaminaw 
l-offerti qabel ma jivverifikaw l-
adattabilità tal-offerti, dejjem jekk jiġu 
osservati d-dispożizzjonijeit relevanti tal-
Artikoli 70 sa 79, inkluża r-regola li l-
kuntratt ma għandux jingħata lil offerent 
li kellu jiġi eskluż skont l-Artikolu 74 jew 

imħassar
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li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-kriterji 
tal-għażla stabbiliti mill-entità kontraenti 
b'konformità mal-Artikolu 72(1) u l-
Artikolu74.

Or. fr

Emenda 685
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi proċeduri miftuħa, l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jiddeċiedu li jeżaminaw 
l-offerti qabel ma jivverifikaw l-
adattabilità tal-offerti, dejjem jekk jiġu 
osservati d-dispożizzjonijeit relevanti tal-
Artikoli 70 sa 79, inkluża r-regola li l-
kuntratt ma għandux jingħata lil offerent 
li kellu jiġi eskluż skont l-Artikolu 74 jew 
li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-kriterji 
tal-għażla stabbiliti mill-entità kontraenti 
b'konformità mal-Artikolu 72(1) u l-
Artikolu74.

imħassar

Or. it

Emenda 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati 
f'konformità mal-Artikolu 98 biex 
temenda l-lista fl-Anness XIV, fejn 
meħtieġ minħabba l-konklużjoni tal-
ftehimiet internazzjonali ġodda jew l-

imħassar
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emendar ta' ftehimiet internazzjonali 
eżistenti.

Or. en

Emenda 687
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati 
f'konformità mal-Artikolu 98 biex 
temenda l-lista fl-Anness XIV, fejn 
meħtieġ minħabba l-konklużjoni tal-
ftehimiet internazzjonali ġodda jew l-
emendar ta' ftehimiet internazzjonali 
eżistenti.

imħassar

Or. it

Emenda 688
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-entitajiet kontraenti jeħtieġu li 
jiżguraw bilanċ xieraq bejn il-karatteristiċi 
partikolari tal-proċedura ta' akkwist u r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tagħha, dawn 
jistgħu, fi proċeduri ristretti jew innegozjati 
jew fi sħubijiet għall-innovazzjoni, 
jistabbilixxu regoli u kriterji oġġettivi li 
jirreflettu din il-ħtieġa u li jippermettu lill-
entità kontraenti jnaqqsu n-numru ta' 
kandidati li se jiġu mistiedna għall-offerti 
jew għan-negozjar. Madanakollu, in-
numru ta' kandidati magħżula għandu 

2. Fejn l-entitajiet aġġudikanti jeħtieġu li 
jiżguraw bilanċ xieraq bejn il-karatteristiċi 
partikolari tal-proċedura ta' akkwist u r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tagħha, dawn 
jistgħu, fi proċeduri ristretti jew innegozjati 
jew fi sħubijiet għall-innovazzjoni, 
jistabbilixxu regoli u kriterji oġġettivi li 
jirriflettu din il-ħtieġa u li jippermettu lill-
entità aġġudikanti jnaqqsu n-numru ta' 
kandidati li se jiġu mistiedna għall-offerti 
jew għan-negozjar.



PE492.862v02-00 150/178 AM\909613MT.doc

MT

jieħu f'kunsiderazzjoni l-ħtieġa li tiġi 
żgurata kompetizzjoni adegwata.

Or. en

Emenda 689
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ir-regoli u l-kriterji oġġettivi ta' 
esklużjoni u l-għażla ta' operaturi 
ekonomiċi li jitolbu l-kwalifikazzjoni 
f'sistema ta' kwalifikazzjoni jinkludu 
rekwiżiti relatati mal-kapaċità ekonomika u 
finanzjarja tal-attur ekonomiku, jew għall-
abilitajiet tekniċi u professjonali tiegħu, 
minkejja n-natura legali tar-rabta bejnu u 
dawk l-entitajiet. F'dan il-każ l-attur
ekonomiku għandu juri lill-entità 
kontraenti li dawk ir-riżorsi se jkunu għad-
dispożizzjoni tiegħu matul il-perjodu ta' 
validità tas-sistema ta' kwalifikazzjoni, 
pereżempju billi jipprovdi impenn meħud 
minn dawk l-entitajiet għal dan il-għan.
Fil-każ tal-qagħda ekonomika u 
finanzjarja, l-entitajiet kontraenti jistgħu 
jeħtieġu li l-attur ekonomiku u dawk l-
entitajiet ikunu responsabbli b'mod 
konġunt għat-twettiq tal-kuntratt.

Fejn ir-regoli u l-kriterji oġġettivi ta' 
esklużjoni u l-għażla ta' operaturi 
ekonomiċi li jitolbu l-kwalifikazzjoni 
f'sistema ta' kwalifikazzjoni jinkludu 
rekwiżiti relatati mal-kapaċità ekonomika u 
finanzjarja tal-opertatur ekonomiku, jew 
għall-abilitajiet tekniċi u professjonali 
tiegħu, minkejja n-natura legali tar-rabta 
bejnu u dawk l-entitajiet. F'dan il-każ l-
operatur ekonomiku għandu juri lill-entità 
aġġudikanti li dawk ir-riżorsi se jkunu 
għad-dispożizzjoni tiegħu matul il-perjodu 
ta' validità tas-sistema ta' kwalifikazzjoni, 
pereżempju billi jipprovdi impenn meħud 
minn dawk l-entitajiet għal dan il-għan. L-
entitajiet aġġudikanti jistgħu jeħtieġu li l-
operatur ekonomiku u dawk l-entitajiet 
ikunu responsabbli b'mod konġunt għall-
eżekuzzjoni tal-kuntratt.

Or. it

Emenda 690
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 74 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli u l-kriterji oġġettivi ta' esklużjoni 
u l-għażla ta' atturi ekonomiċi li jitolbu 
kwalifikazzjoni f'sistema ta' 
kwalifikazzjoni u r-regoli u l-kriterji 
oġġettivi ta' esklużjoni u l-għażla ta' 
kandidati u offerenti fi proċeduri miftuħa, 
ristretti jew innegozjati jew fi sħubijiet ta' 
innovazzjoni jistgħu jinkludu r-raġunijiet 
ta' esklużjoni elenkati fl-Artikolu 55 tad-
Direttiva 2004/18 skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fih.

Ir-regoli u l-kriterji oġġettivi ta' esklużjoni 
u l-għażla ta' operaturi ekonomiċi li jitolbu 
kwalifikazzjoni f'sistema ta' 
kwalifikazzjoni u r-regoli u l-kriterji 
oġġettivi ta' esklużjoni u l-għażla ta' 
kandidati u offerenti fi proċeduri miftuħa, 
ristretti jew innegozjati jew fi sħubijiet ta' 
innovazzjoni jistgħu jinkludu r-raġunijiet 
ta' esklużjoni elenkati fl-Artikolu 55 tad-
Direttiva 2004/18 skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fih, inklużi l-
Artikolu 55(4) u (5) dwar miżuri ta' 
awtoregolamentazzjoni.

Or. en

Emenda 691
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 74 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli u l-kriterji oġġettivi ta' esklużjoni 
u l-għażla ta' atturi ekonomiċi li jitolbu 
kwalifikazzjoni f'sistema ta' 
kwalifikazzjoni u r-regoli u l-kriterji 
oġġettivi ta' esklużjoni u l-għażla ta' 
kandidati u offerenti fi proċeduri miftuħa, 
ristretti jew innegozjati jew fi sħubijiet ta' 
innovazzjoni jistgħu jinkludu r-raġunijiet 
ta' esklużjoni elenkati fl-Artikolu 55 tad-
Direttiva 2004/18 skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fih.

Ir-regoli u l-kriterji oġġettivi ta' esklużjoni 
u l-għażla ta' operaturi ekonomiċi li jitolbu 
kwalifikazzjoni f'sistema ta' 
kwalifikazzjoni u r-regoli u l-kriterji 
oġġettivi ta' esklużjoni u l-għażla ta' 
kandidati u offerenti fi proċeduri miftuħa, 
ristretti jew innegozjati jistgħu jinkludu r-
raġunijiet ta' esklużjoni elenkati fl-
Artikolu 55 tad-Direttiva 2004/18 skont it-
termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fih.

Or. fr

Emenda 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Proposta għal direttiva
Artikolu 74 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli u l-kriterji oġġettivi ta' esklużjoni 
u l-għażla ta' atturi ekonomiċi li jitolbu 
kwalifikazzjoni f'sistema ta' 
kwalifikazzjoni u r-regoli u l-kriterji 
oġġettivi ta' esklużjoni u l-għażla ta' 
kandidati u offerenti fi proċeduri miftuħa, 
ristretti jew innegozjati jew fi sħubijiet ta' 
innovazzjoni jistgħu jinkludu r-raġunijiet 
ta' esklużjoni elenkati fl-Artikolu 55 tad-
Direttiva 2004/18 skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fih.

Ir-regoli u l-kriterji oġġettivi ta' esklużjoni 
u l-għażla ta' operaturi ekonomiċi li jitolbu 
kwalifikazzjoni f'sistema ta' 
kwalifikazzjoni u r-regoli u l-kriterji 
oġġettivi ta' esklużjoni u l-għażla ta' 
kandidati u offerenti fi proċeduri miftuħa, 
ristretti jew innegozjati jew fi sħubijiet ta' 
innovazzjoni għandhom jinkludu r-
raġunijiet ta' esklużjoni elenkati fl-
Artikolu 55 tad-Direttiva [.../.../UE] [li 
tissostitwixxi d-Direttiva 2004/18/KE dwar 
l-akkwist pubbliku] skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fih.

Or. en

Emenda 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 74 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-entità kontraenti tkun awtorità 
kontraenti, dawk il-kriterji u r-regoli 
għandhom jinkludu r-raġunijiet ta' 
esklużjoni elenkati fl-Artikolu 55(1) u (2) 
tad-Direttiva 2004/18 skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Artikolu.

imħassar

Or. en

Emenda 694
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 74 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kriterji u r-regoli msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jinkludu l-kriterji tal-
għażla stabbiliti fl-Artikolu 56 tad-
Direttiva 2004/18/KE skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fih, l-aktar fir-
rigward tal-limiti għar-rekwiżiti li 
jikkonċernaw il-fatturat annwali, kif 
speċifikat taħt it-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 3 ta' dak l-Artikolu.

2. Il-kriterji u r-regoli msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jinkludu l-kriterji tal-
għażla stabbiliti fl-Artikolu 56 tad-
Direttiva 2004/18/KE skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fih, l-aktar fir-
rigward tal-limiti għar-rekwiżiti li 
jikkonċernaw il-fatturat annwali, l-
aċċettazzjoni tal-awtodikjarazzjonijiet kif 
ukoll il-Passaport Ewropew tal-Akkwisti, 
kif speċifikat taħt it-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 3 ta' dak l-Artikolu.

Or. en

Emenda 695
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 74 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet ta' applikazzjonijiet tal-
paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, 
għandhom ikunu japplikaw l-Artikoli 57 sa 
60 tad-Direttiva 2004/18/KE.

3. Għall-finijiet ta' applikazzjonijiet tal-
paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, 
għandhom ikunu japplikaw l-Artikoli 55 sa 
60 tad-Direttiva 2004/18/KE.

Or. en

Emenda 696
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jitolbu il-produzzjoni ta' ċeritifkati
mfassla minn korpi indipendenti li 
jikkonfermaw li l-attur ekonomiku 
jikkonforma ma' ċerti standards ta' 

Fejn jitolbu il-produzzjoni ta' ċertifikati
mfassla minn korpi indipendenti li 
jikkonfermaw li l-operatur ekonomiku 
jikkonforma ma' ċerti standards ta' 
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garanzija tal-kwaslità, anki dwar l-
aċċessibilità għal persuni b'diżabilità, l-
entitajiet kontraenti għandhom jirreferu 
għas-sistemi ta' garanzija tal-kwalità fuq il-
bażi tas-serje ta' standards Ewropej 
relevanti ċertifikati minn korpi li 
jikkonformaw mas-serje ta' standards 
Ewropej li jikkonċernaw iċ-
ċertifikazzjoni.

garanzija tal-kwalità, anki dwar l-
aċċessibilità għal persuni b'diżabilità, l-
entitajiet aġġudikanti għandhom jirreferu 
għas-sistemi ta' garanzija tal-kwalità fuq il-
bażi tas-serje ta' standards Ewropej 
relevanti ċertifikati minn korpi ta' 
valutazzjoni tal-konformità speċifiċi.

Or. en

Emenda 697
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti għandhom 
jirrikonoxxu ċertifikati ekwivalenti minn 
korpi stabbiliti fi Stati Memrbi oħrajn. 
Għandhom jaċċettaw anki provi oħra ta' 
miżuri ta' garanzija tal-kwalità li jkunu 
ekwivalenti minn atturi ekonomiċi li ma 
għandhomx aċċess għal dawn iċ-ċertifikati, 
jew l-ebda possibilità li jiksbuhom fi ħdan 
il-limiti ta' żmien relevanti.

L-entitajiet aġġudikanti għandhom 
jirrikonoxxu ċertifikati ekwivalenti minn 
korpi stabbiliti fi Stati Memrbi oħrajn. 
Għandhom jaċċettaw anki provi oħra ta' 
miżuri ta' garanzija tal-kwalità li jkunu 
ekwivalenti minn operaturi ekonomiċi li 
ma għandhomx aċċess għal dawn iċ-
ċertifikati, jew l-ebda possibilità li 
jiksbuhom fi ħdan il-limiti ta' żmien 
relevanti, dejjem jekk in-nuqqas ta' aċċess 
ma jkunx attribwibbli għall-operaturi 
ekonomiku kkonċernat. Madankollu, bil-
għan li ma ssirx diskriminazzjoni fil-
konfront ta' dawk l-offerenti li jinvestu 
ħin u flus għaċ-ċertifikati, l-oneru li tiġi 
fornuta l-ekwivalenza ma' tikketta 
speċifika għandu jingħata lill-offerent li 
jsostni l-ekwivalenza.

Or. en

Emenda 698
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti għandhom 
jirrikonoxxu ċertifikati ekwivalenti minn 
korpi stabbiliti fi Stati Memrbi oħrajn. 
Għandhom jaċċettaw anki provi oħra ta' 
miżuri ta' ġestjoni ambjentali ekwivalenti 
minn atturi ekonomiċi li ma għandhomx 
aċċess għal dawn iċ-ċertifikati, jew l-ebda 
possibilità li jiksbuhom fi ħdan il-limiti ta' 
żmien relevanti.

L-entitajiet aġġudikanti għandhom 
jirrikonoxxu ċertifikati ekwivalenti minn 
korpi stabbiliti fi Stati Memrbi oħrajn. 
Għandhom jaċċettaw anki provi oħra ta' 
miżuri ta' ġestjoni ambjentali ekwivalenti 
minn operaturi ekonomiċi li ma 
għandhomx aċċess għal dawn iċ-ċertifikati, 
jew l-ebda possibilità li jiksbuhom fi ħdan 
il-limiti ta' żmien relevanti, dejjem jekk in-
nuqqas ta' aċċess ma jkunx attriwibbli 
għall-operatur ekonomiku kkonċernat.
Madankollu, bil-għan li ma ssirx 
diskriminazzjoni fil-konfront ta' dawk l-
offerenti li jinvestu ħin u flus għaċ-
ċertifikati, l-oneru li tiġi fornuta l-
ekwivalenza ma' tikketta speċifika għandu 
jingħata lill-offerent li jsostni l-
ekwivalenza.

Or. en

Emenda 699
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet kontraenti
għandhom jibbażaw fuqhom l-għoti ta' 
kuntratti għandhom ikunu waħda milli 
ġejjin:

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet aġġudikanti
għandhom jibbażaw fuqhom l-
aġġudikazzjoni ta' appalti għandhom 
ikunu:

Or. en
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Emenda 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet kontraenti
għandhom jibbażaw fuqhom l-għoti ta'
kuntratti għandhom ikunu waħda milli 
ġejjin:

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterju li l-awtoritajiet 
aġġudikanti għandhom jibbażaw fuqu l-
aġġudikazzjoni ta' appalti pubbliċi għandu 
jkun l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġuża.

Or. fr

Emenda 701
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet kontraenti
għandhom jibbażaw fuqhom l-għoti ta'
kuntratti għandhom ikunu waħda milli 
ġejjin:

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterju li l-entitajiet
aġġudikanti għandhom jibbażaw fuqu l-
aġġudikazzjoni ta' appalti għandu jkun l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġuża. 
Meta l-appalt pubbliku jirrigwarda l-
provvista ta' beni, partikolarment beni 
standardizzati, l-awtoritajiet aġġduikanti 
jistgħu jibbażaw ruħhom fuq il-kriterju 
tal-kost l-aktar baxx biex jaġġudikaw l-
appalt.

Or. fr
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Emenda 702
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet kontraenti
għandhom jibbażaw fuqhom l-għoti ta'
kuntratti għandhom ikunu waħda milli 
ġejjin:

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet aġġudikanti
għandhom jibbażaw fuqhom l-
aġġudikazzjoni ta' appalti għandhom ikunu
bbażati fuq kriterji multipli li 
jiddeterminaw l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża.

Or. fr

Emenda 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet kontraenti
għandhom jibbażaw fuqhom l-għoti ta'
kuntratti għandhom ikunu waħda milli 
ġejjin:

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterju li l-awtoritajiet 
aġġudikanti għandhom jibbażaw fuqu l-
aġġudikazzjoni ta' appalti għandu jkun l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġuża 
u sostenibbli.

Or. de

Emenda 704
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet kontraenti
għandhom jibbażaw fuqhom l-għoti ta'
kuntratti għandhom ikunu waħda milli 
ġejjin:

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterju li l-entitajiet
aġġudikanti għandhom jibbażaw fuqu l-
aġġudikazzjoni ta' appalti għandu jkun l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġuża.

Or. de

Emenda 705
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża;

imħassar

Or. fr

Emenda 706
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża;

imħassar

Or. de

Emenda 707
Marc Tarabella
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Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża;

imħassar

Or. fr

Emenda 708
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. imħassar

Or. en

Emenda 709
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. imħassar

Or. fr

Emenda 710
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. imħassar

Or. fr

Emenda 711
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. imħassar

Or. de

Emenda 712
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. imħassar

Or. de

Emenda 713
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. (b) l-aktar prezz baxx.

Or. it
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Emenda 714
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. (b) l-aktar prezz baxx biss meta l-ebda 
kriterju tal-aġġudikazzjoni ma jkun 
disponibbli minn prospettiva oġġettiva, 
partikolarment għall-prodotti 
standardizzati kif definiti fil-punt 22a 
(ġdid) tal-Artikolu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża għandu jkun il-kriterju tal-
aġġudikazzjoni deċiżiv fil-maġġoranza tal-każijiet, il-kriterju tal-aktar prezz baxx għandu 
jinżamm għall-prodotti standardizzati. Il-prodotti standardizzati huma definiti bħala prodotti 
li mhumiex differenti ħafna f'termini ta' kompożizzjoni jew karatteristiċi tagħhom.

Emenda 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-entità kontraenti, fuq il-bażi 
tal-prezz biss jew billi jintuża approċċ tal-
kosteffiċenza, bħall-approċċ tal-ispejjeż 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja, skont il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 77.

imħassar

Or. fr
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Emenda 716
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-entità kontraenti, fuq il-bażi 
tal-prezz biss jew billi jintuża approċċ tal-
kosteffiċenza, bħall-approċċ tal-ispejjeż 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja, skont il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 77.

imħassar

Or. en

Emenda 717
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-entità kontraenti, fuq il-bażi tal-
prezz biss jew billi jintuża approċċ tal-
kosteffiċenza, bħall-approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja, skont il-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 77.

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-entità aġġudikanti, billi jintuża 
approċċ tal-kosteffiċjenza, bħall-approċċ 
tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, skont il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 77.

Or. en

Emenda 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-entità kontraenti, fuq il-bażi 

L-ispejjeż għandhom jiġu valutati billi 
jintuża approċċ tal-kosteffiċjenza, bħall-
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tal-prezz biss jew billi jintuża approċċ tal-
kosteffiċenza, bħall-approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja, skont il-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 77.

approċċ tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, 
skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 77.

Or. de

Emenda 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-punt ta' vista tal-entità kontraenti, l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt
inkwistjoni.

Mill-punt ta' vista tal-entità aġġudikanti, l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi 
identifikata fuq il-bażi tal-kriterji marbutin 
mas-suġġett tal-appalt inkwistjoni. Dan il-
kriterji jistgħu jinkludu, barra mill-prezz 
jew l-ispejjeż, kriterji oħra marbuta mas-
suġġett tal-appalt inkwistjoni.
L-ispejjeż għandhom jiġu valutati billi 
jintuża approċċ tal-kosteffiċjenza, bħall-
approċċ tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, 
skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 77.
Għall-prodotti u s-servizzi standardizzati 
ħafna l-prezz ikun il-kriterju tal-
aġġudikazzjoni deċiżiv.
Il-kriterji l-oħra jistgħu partikolarment 
jinkludu:

Or. fr

Emenda 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-punt ta' vista tal-entità kontraenti, l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt
inkwistjoni.

Mill-punt ta' vista tal-entità aġġudikanti, l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin mas-suġġett tal-appalt
pubbliku inkwistjoni u, kulmeta jkun 
possibbli, abbażi tal-monetizzazzjoni taċ-
ċiklu ta' ħajja kif definit fl-Artikolu 2, 
punt 22. 

Or. en

Emenda 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-punt ta' vista tal-entità kontraenti, l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt
inkwistjoni.

Mill-punt ta' vista tal-awtorità aġġudikanti, 
l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi 
identifikata fuq il-bażi tal-kriterji marbutin 
mas-suġġett tal-appalt pubbliku
inkwistjoni. Dan il-kriterji jinkludu, barra 
mill-prezz jew l-ispejjeż, kriterji oħra 
marbuta mas-suġġett tal-appalt pubbliku 
inkwistjoni.

Or. fr

Emenda 722
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-punt ta' vista tal-entità kontraenti, l- Mill-punt ta' vista tal-awtorità aġġudikanti, 
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aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt
inkwistjoni.

l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin mas-suġġett tal-appalt
pubbliku inkwistjoni.

Or. de

Emenda 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-prezz jew l-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, dawk il-
kriterji għandhom jinkludu kriterji oħrajn 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt 
inkwistjoni, bħal:

imħassar

Or. fr

Emenda 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-prezz jew l-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, dawk il-kriterji 
għandhom jinkludu kriterji oħrajn 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt
inkwistjoni, bħal:

Minbarra l-prezz jew l-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, dawk il-kriterji 
jistgħu jinkludu kriterji oħrajn marbutin 
mas-suġġett tal-appalt inkwistjoni, bħal:

Or. en

Emenda 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-prezz jew l-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, dawk il-
kriterji għandhom jinkludu kriterji oħrajn 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt 
inkwistjoni, bħal:

L-ispejjeż għandhom jiġu valutati billi 
jintuża approċċ tal-kosteffiċjenza, bħall-
approċċ tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, 
skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 77. Għall-prodotti u s-servizzi 
standardizzati ħafna l-prezz ikun il-
kriterju tal-aġġudikazzjoni deċiżiv. Il-
kriterji l-oħra jistgħu partikolarment
jinkludu:

Or. fr

Emenda 726
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-prezz jew l-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, dawk il-
kriterji għandhom jinkludu kriterji oħrajn 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt
inkwistjoni, bħal:

Dawk il-kriterji għandhom jinkludu kriterji 
oħrajn marbutin mas-suġġett tal-appalt
pubbliku inkwistjoni, bħal:

Or. de

Emenda 727
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-prezz jew l-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, dawk il-

Minbarra l-prezz, dawk il-kriterji 
għandhom jinkludu kriterji oħrajn marbutin 
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kriterji għandhom jinkludu kriterji oħrajn 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt
inkwistjoni, bħal:

mas-suġġett tal-appalt pubbliku
inkwistjoni, bħal:

Or. en

Emenda 728
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiċi estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibilità, id-disinjar għall-utenti kollha, 
il-karatteristiċi ambjentali u l-aspetti 
innovattivi, is-servizz ta' wara l-bejgħ, l-
assistenza teknika, il-kundizzjonijiet tal-
konsenja (data, proċess u perjodu ta' 
konsenja jew il-perjodu ta' tlestija);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' kriterji, barra mill-prezz jew l-ispejjeż, li tista' titqies mhjiex eżawrjenti iżda 
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miftuħa u għandha tkun ċara mid-diċitura tal-Artikolu.

Emenda 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 731
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-ispejjeż matul iċ-ċiklu ta' ħajja 
skont l-Artikolu 67

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu ta' ħajja għandu jkun waħda mill-għażliet biex tiġi 
ddeterminata l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża aktar milli alternattiva għalih.

Emenda 732
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-kundizzjonijiet ta' xogħol dinjitużi, 
saħħa u sikurezza fil-post tax-xogħol, 
rispett tan-negozjar kollettiv; 
(Din l-emenda għandha titqiegħed qabel il-
punt (a) ta' dan il-paragrafu.) 

Or. it

Emenda 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regola li tistabbilixxi li, wara l-aġġudikazzjoni tal-appalt, il-persunal li jaħdem għall-
appaltatur jista' jiġi sostitwit biss bil-kunsens tal-awtorità aġġudikanti u li din tal-aħħar trid 
tivverifika li s-sostituzzjonijiet jiggarantixxu organizzazzjoni u kwalità ekwivalenti tista' 
tiġġenera piż amministrattiv eċċessiv u taf tagħi lok għal problemi marbuta mad-dritt tal-
impjiegi, partikolarment għall-SMEs. Barra minn hekk, tali regola tista' tmur kontra l-
prinċipju tas-separazzjoni tal-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-aġġudikazzjoni.

Emenda 734
Heide Rühle



PE492.862v02-00 170/178 AM\909613MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) għal appalti ta' servizzi u appalti li 
jinvolvu xogħlijiet u speċjalment id-
disinjar ta' xogħlijiet, jistgħu jittieħdu 
f'kunsiderazzjoni l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
inkwistjoni, bil-konsegwenza li, wara l-
aġġudikazzjoni tal-appalt, dan il-persunal 
jista' jiġi sostitwit biss bil-kunsens tal-
entità aġġudikanti, li trid tivverifika li s-
sostituti jiżguraw organizzazzjoni u kwalità 
ekwivalenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jkun dmir l-awtorità aġġudikanti għar-restawr pereżempju ta' bini antik, dawk il-
kriterji huma importanti daqs fil-każ tad-disinjar tax-xogħlijiet.

Emenda 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) kulmeta l-kwalità tal-persunal hija ta' 
importanza kruċjali għall-eżekuzzjoni tal-
kuntratt, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal assenjat għall-
eżekuzzjoni tal-kuntratt inkwistjoni, bil-
konsegwenza li, wara l-aġġudikazzjoni tal-
appalt, dan il-persunal jista' jiġi sostitwit 
biss bil-kunsens tal-entità aġġudikanti, li 
trid tivverifika li s-sostituti jiżguraw 
organizzazzjoni u kwalità ekwivalenti;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju tal-kwalifiki u tal-esperjenza tal-persunal għandu jitqies biss fir-rigward ta' 
servizzi ta', pereżempju, natura intellettwali, fejn il-kwalifiki u l-esperjenza ta' persuna 
partikolari huma ta' importanza kruċjali biex tintlaħaq kwalità għolja tas-servizz. 
Madankollu, jekk huwa previst għat-tipi kollha ta' servizzi, għandu almenu jiċċara li l-kriterju 
jista' jiġi applikat jekk il-kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal huma ta' importanza kruċjali 
biex tintlaħaq kwalità għolja ta' servizz partikolari.

Emenda 736
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) għal appalti ta' servizzi u appalti li 
jinvolvu d-disinjar ta' xogħlijiet, jistgħu 
jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal assenjat għall-
eżekuzzjoni tal-kuntratt inkwistjoni, bil-
konsegwenza li, wara l-aġġudikazzjoni tal-
appalt, dan il-persunal jista' jiġi sostitwit 
biss bil-kunsens tal-awtorità aġġudikanti, 
li trid tivverifika li s-sostituti jiżguraw
kwalifiki u esperjenza ekwivalenti;

Or. en

Emenda 737
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proċess speċifiku ta' produzzjoni jew 
forniment tax-xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi mitluba jew ta' kwalunkwe stadju 
ieħor tul iċ-ċiklu tal-ħajja, kif imsemmi 

imħassar
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fil-punt 22 tal-Artikolu 2, sa fejn dawk il-
kriterji huma speċifikati f'konformità 
mal-paragrfu 4 u jikkonċernaw fatturi 
direttament involuti f'dawk il-proċessi u 
jikkaratterizzaw il-proċess speċifiku ta' 
produzzjoni u forniment tax-xogħlijiet, 
provvisti jew servizzi mitluba.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tal-proċeduri tal-aġġudikazzjoni tal-appalti, il-kriterji mhux relatati mal-akkwist 
għandhom jintużaw biss jekk huma marbuta mill-qrib mas-suġġett tal-appalt. Ir-rekwiżit biex 
jitqiesu l-proċessi ta' produzzjoni fid-determinazzjoni tal-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġuża ma jaqbilx ma' dak il-prinċipju. 

Emenda 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 739
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 740
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) il-proċess speċifiku ta' produzzjoni jew 
forniment tax-xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi mitluba jew ta' kwalunkwe stadju 
ieħor tul iċ-ċiklu tal-ħajja, kif imsemmi fil-
punt 22 tal-Artikolu 2, speċifikat
f'konformità mal-paragrafu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Formulazzjoni estremament kumplessa - superfluwa.
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Emenda 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) kriterji soċjali, bħar-rispett għad-drit 
għal kundizzjonijiet ta' xogħol dinjitużi, 
konformità mar-regoli fil-qasam tas-
saħħa u s-sikurezza, negozjar kollettiv, 
parità tal-ġeneru (eż. paga ndaqs, bilanċ 
bejn ix-xogħol u l-ħajja privata), 
integrazzjoni soċjali, inklużi l-
opportunitajiet ta' impjieg għall-ħaddiema 
b'diżabilità, żvantaġġati jew vulnerabbli 
(bħal persuni qiegħda fit-tul, Rom, 
migranti jew ħaddiema żgħażagħ u 
anzjani), aċċess għat-taħriġ vokazzjonali 
fil-post u involviment, konsultazzjoni tal-
utenti, aċċessibbiltà ekonomika, drittijiet 
tal-bniedem u kummerċ etiku;

Or. de

Emenda 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-karatteristiċi marbuta mal-
kundizjzonijiet ta' xogħol li jimmiraw lejn 
il-protezzjoni ta' saħħet il-ħaddiema jew 
jiffavorixxu l-integrazzjoni soċjali tal-
perusni żvantaġġati jew b'diżabbiltà fost 
il-persuni inkarigati mill-eżekuzzjoni tal-
kuntratt.

Or. es
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Emenda 743
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) kriterji soċjali bħal, pereżempju, 
bilanċ tal-ġeneru, inklużjoni soċjali, 
inklużi l-opportunitajiet ta' impjieg għall-
ħaddiema b'diżabbiltà, żvantaġġati jew 
vulnerabbli, aċċess għat-taħriġ vokazzjoni 
fil-post tax-xogħol, konsultazzjoni u 
parteċipazzjoni tal-utenti, aċċessibbiltà 
ekonomika;

Or. it

Emenda 744
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
għoti ta' ċerti tiġi ta' kuntratti għandha 
tkun ibbażata fuq l-iżjed offerta 
ekonomikament vantaġġata msemmija fil-
punt (a) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 2.

imħassar

Or. de

Emenda 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l- imħassar
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għoti ta' ċerti tiġi ta' kuntratti għandha 
tkun ibbażata fuq l-iżjed offerta 
ekonomikament vantaġġata msemmija fil-
punt (a) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 2.

Or. fr

Emenda 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kriterji tal-għoti ma għandhomx 
jagħtu lill-entità kontraenti libertà 
mingħajr restrizzjonijiet għall-għażla.
Għandhom jiżguraw il-possibilità ta' 
kompetizzjoni effettiva u għandhom ikunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti li jippermettu 
li tiġi verifikata b'mod effettiv dik l-
informazzjoni pprovduta mill-offerenti. 
Fuq il-bażi tal-informazzjoni u l-provi 
pprovduti mill-offerenti, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jivverifikaw b'mod 
effettiv jekk l-offerti jissodisfawx il-kriterji 
tal-għoti.

4. Il-kriterji tal-aġġudikazzjoni għandhom 
ikunu marbuta mas-suġġett tal-appalt 
(dan ma għandux jeskludi l-karatteristiċi 
inviżibbli tal-prodotti jew servizzi, bħall-
karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja); 
Għandhom jiżguraw il-possibilità ta' 
kompetizzjoni effettiva u ġusta u 
għandhom ikunu akkumpanjati minn 
rekwiżiti li jippermettu li tiġi verifikata 
b'mod effettiv dik l-informazzjoni 
pprovduta mill-offerenti. Fuq il-bażi tal-
informazzjoni u l-provi pprovduti mill-
offerenti, l-awtoritajiet aġġudikanti 
għandhom jivverifikaw b'mod effettiv jekk 
l-offerti jissodisfawx il-kriterji tal-
aġġudikazzjoni.

Or. de

Emenda 747
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kriterji tal-għoti ma għandhomx 
jagħtu lill-entità kontraenti libertà 

4. Il-kriterji tal-aġġudikazzjoni għandhom 
ikunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
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mingħajr restrizzjonijiet għall-għażla. 
Għandhom jiżguraw il-possibilità ta' 
kompetizzjoni effettiva u għandhom ikunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti li jippermettu 
li tiġi verifikata b'mod effettiv dik l-
informazzjoni pprovduta mill-offerenti.
Fuq il-bażi tal-informazzjoni u l-provi 
pprovduti mill-offerenti, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jivverifikaw b'mod 
effettiv jekk l-offerti jissodisfawx il-kriterji 
tal-għoti.

jippermettu li tiġi verifikata b'mod effettiv
dik l-informazzjoni pprovduta mill-
offerenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda superfluwa.

Emenda 748
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, safejn 
ikun rilevanti għandhom ikopri l-ispejjeż li 
ġejjin matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodott, 
servizz jew xogħlijiet skont id-definizzjoni 
tal-punt 22 tal-Artikolu 2:

1. L-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, safejn 
ikun rilevanti għandhom ikopri, 
parzjalment jew totalment, l-ispejjeż li 
ġejjin li l-awtorità aġġudikanti jew utenti 
oħra jħallsu matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' 
prodott, servizz jew xogħlijiet skont id-
definizzjoni tal-punt (22) tal-Artikolu 2:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja għandhom jibdew fil-mument tax-xiri u limitati għall-ispejjeż 
interni. Huwa diffiċli tikkwantifika l-ispejjeż esterni u l-istess ħin l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-
ħajja ma għandhomx iwasslu għal ostakli ġodda għall-moviment liberu tal-merkanzija u tas-
servizzi fis-suq uniku. Għalhekk l-ispejjeż esterni għandhom ikunu inklużi fl-ispejjeż tul iċ-
ċiklu tal-ħajja.
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Emenda 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spejjeż interni, inklużi spejjeż relatati
max-xiri, bħall-ispejjeż ta' produzzjoni, l-
użu, bħall-konsum tal-enerġija, l-ispejjeż 
ta' manutenzjoni u tmiem iċ-ċiklu tal-
ħajja bħall-ispejjeż ta' ġbir u riċiklaġġ u

(a) spejjeż interni relatati mal-użu, bħall-
ispejjeż ta' manutenzjoni u tal-effiċjenza 
fir-riżorsi (inkluża l-effiċjenza 
enerġetika), l-ispejjeż ta' riċiklaġġ fl-
aħħar taċ-ċiklu u ta' ġbir, u l-ispejjeż tal-
impatt soċjali meta dawk jirrigwardaw l-
eżekuzzjoni tal-kuntratt. L-ispejjeż interni 
jinkludu wkoll il-kunsiderazzjonijiet tal-
ispejjeż għal disinjar effiċjenti, ippjanar u
proċess bħall-użu ta' mezzi elettroniċi.

Or. en


