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Emenda 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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, inklużi spejjeż relatati 
max-xiri, spejjeż tal-użu, bħall-konsum tal-
enerġija u l-użu ta' riżorsi oħra, l-ispejjeż 
ta’ manutenzjoni, u tmiem iċ-ċiklu tal-
ħajja, bħall-ispejjeż ta’ ġbir u riċiklaġġ u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi nnotat li l-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja għandu jingħata attenzjoni 
partikolari. Dan il-kriterju m'għandux jikkostitwixxi piż għall-SMEs, li jistgħu jaffaċċjaw 
spejjeż u piżijiet amministrattivi fl-indikazzjoni tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodott. 
Prattikament, jista' jikkostitwixxi wkoll kumplikazzjonijiet billi hemm metodoloġiji differenti 
permessi biex jiġu stabbiliti l-ispejjeż.

Emenda 751
Jürgen Creutzmann

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 relatati max-xiri,

(aa) spejjeż tal-użu, bħall-konsum ta' 
enerġija u riżorsi oħra,
(ab) spejjeż ta' manutenzjoni,
(ac) spejjeż ta' tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja 
bħall-ispejjeż ta' ġbir u riċiklaġġ;
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Or. en

Emenda 752
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spejjeż ambjentali esterni marbutin 
b’mod dirett maċ-ċiklu tal-ħajja, jekk il-
valur monetarju tagħhom jista’ jiġi 
determinat u verifikat, li jistgħu jinkludu 
l-ispiża ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
u ta’ emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa 
oħra u spejjeż oħrajn ta’ mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli li l-ispejjeż esterni jiġu kkwantifikati u fl-istess ħin il-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-
ċiklu tal-ħajja m'għandux iwassal għal ostakli ġodda għall-moviment liberu ta' oġġetti u 
servizzi fis-suq uniku. Għalhekk, l-ispejjeż esterni m'għandhomx jiġu inklużi fil-kalkolu tal-
ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja.

Emenda 753
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spejjeż ambjentali esterni marbutin 
b’mod dirett maċ-ċiklu tal-ħajja, jekk il-
valur monetarju tagħhom jista’ jiġi 
determinat u verifikat, li jistgħu jinkludu l-
ispiża ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra u 
ta’ emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa oħra 
u spejjeż oħrajn ta’ mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima.

(b) spejjeż esterni bħal spejjeż soċjali 
u/jew ambjentali, marbutin b’mod dirett 
maċ-ċiklu tal-ħajja, jekk il-valur monetarju 
tagħhom jista’ jiġi determinat u verifikat, li 
jistgħu jinkludu l-ispiża ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra u ta’ emissjonijiet ta’ 
sustanzi niġġiesa oħra u spejjeż oħrajn ta’ 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.
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Emenda 754
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spejjeż ambjentali esterni marbutin 
b’mod dirett maċ-ċiklu tal-ħajja, jekk il-
valur monetarju tagħhom jista’ jiġi 
determinat u verifikat, li jistgħu jinkludu l-
ispiża ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra u 
ta’ emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa oħra 
u spejjeż oħrajn ta’ mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima.

(b) spejjeż ambjentali esterni marbutin 
b’mod dirett maċ-ċiklu tal-ħajja, inklużi t-
taxxi, jekk il-valur monetarju tagħhom 
jista’ jiġi determinat u verifikat, li jistgħu 
jinkludu l-ispiża ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra u ta’ emissjonijiet ta’ 
sustanzi niġġiesa oħra u spejjeż oħrajn ta’ 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

Or. es

Emenda 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spejjeż ambjentali esterni marbutin 
b’mod dirett maċ-ċiklu tal-ħajja, jekk il-
valur monetarju tagħhom jista’ jiġi 
determinat u verifikat, li jistgħu jinkludu l-
ispiża ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra u 
ta’ emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa oħra 
u spejjeż oħrajn ta’ mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima.

(b) spejjeż ambjentali esterni marbutin 
b’mod dirett maċ-ċiklu tal-ħajja tal-
prodott, jekk il-valur monetarju tagħhom 
jista’ jiġi determinat u verifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi nnotat li l-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja għandu jingħata attenzjoni 
partikolari. Dan il-kriterju m'għandux jikkostitwixxi piż għall-SMEs, li jistgħu jaffaċċjaw 
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spejjeż u piżijiet amministrattivi fl-indikazzjoni tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodott. 
Prattikament, jista' jikkostitwixxi wkoll kumplikazzjonijiet billi hemm metodoloġiji differenti 
permessi biex jiġu stabbiliti l-ispejjeż.

Emenda 756
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-entitajiet kontraenti jivvalutaw l-
ispejjeż permezz ta’ approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja, dawn għandhom jindikaw 
il-metodoloġija użata għall-kalkolu tal-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja fid-dokumenti 
tal-akkwist. Il-metodoloġija użata 
għandha tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin:

2. Fejn l-entitajiet kontraenti jivvalutaw l-
ispejjeż permezz ta’ approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja, dawn għandhom jindikaw 
fid-dokumenti tal-akkwist id-dejta li 
għandha tingħata mill-offerenti u l-
metodu li l-awtorità kontraenti se tuża 
biex tiddetermina l-ispejjeż taċ-ċiklu tal-
ħajja. Il-metodu użat għall-valutazzjoni ta' 
dawk l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
għandu jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 757
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-entitajiet kontraenti jivvalutaw l-
ispejjeż permezz ta’ approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja, dawn għandhom jindikaw 
il-metodoloġija użata għall-kalkolu tal-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja fid-dokumenti 
tal-akkwist. Il-metodoloġija użata 
għandha tissodisfa l-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin:

2. Fejn l-awtoritajiet kontraenti jużaw
approċċ tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, 
dawn għandhom jindikaw fid-dokumenti 
tal-akkwist id-dejta li għandha tingħata 
mill-offerenti u l-metodu li l-awtorità 
kontraenti se tuża biex tiddetermina l-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja abbażi ta' din id-
dejta. 

(a) tkun tfasslet abbażi ta’ informazzjoni 
xjentifika jew hija bbażata fuq kriterji 
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verifikabbli b’mod oġġettiv u mhux 
diskriminatorji;
(b) tkun stabbilita għal aplikazzjoni 
ripetuta u kontinwa;
(c) tkun aċċessibbli għall-partijiet 
interessati kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun sproporzjonat li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-metodoloġija għall-
kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja f'din id-Direttiva jekk l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
jkunu limitati għall-ispejjeż interni li jibdew mill-punt tax-xiri, kif mitlub hawn fuq. Billi l-
ispejjeż interni jistgħu jitkejlu b'mod relattivament faċli abbażi ta' dejta fattwali, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jitħallew jużaw il-metodoloġija tagħhom stess (li xorta trid tiġi 
ppubblikata)..

Emenda 758
Is-Sur Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun tfasslet abbażi ta’ informazzjoni 
xjentifika jew hija bbażata fuq kriterji 
verifikabbli b’mod oġġettiv u mhux 
diskriminatorji;

(a) tkun ibbażata fuq kriterji verifikabbli 
b’mod oġġettiv u mhux diskriminatorji;

Or. en

Emenda 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun tfasslet abbażi ta’ informazzjoni 
xjentifika jew hija bbażata fuq kriterji 

(a) tkun tfasslet f'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-partijiet interessati, inkluża l-
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verifikabbli b’mod oġġettiv u mhux 
diskriminatorji;

industrija u tkun ibbażata fuq
informazzjoni xjentifika jew hija bbażata 
fuq kriterji verifikabbli b’mod oġġettiv u 
mhux diskriminatorji;

Or. en

Emenda 760
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tkun stabbilita għal aplikazzjoni 
ripetuta u kontinwa;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni teskludi l-possibbiltà li tiġi applikata metodoloġija mfassla apposta 
adatta għal kuntratt partikolari, li hija possibbli skont id-Direttivi attwali.

Emenda 761
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) id-dejta meħtieġa tista' tiġi pprovduta 
bi sforz raġonevoli minn operaturi 
ekonomiċi normalment diliġenti, inklużi 
operaturi minn pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) id-dejta meħtieġa tista' tiġi pprovduta 
bi sforz raġonevoli minn operaturi 
ekonomiċi normalment diliġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi nnotat li l-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja għandu jingħata attenzjoni 
partikolari. Dan il-kriterju m'għandux jikkostitwixxi piż għall-SMEs, li jistgħu jaffaċċjaw 
spejjeż u piżijiet amministrattivi fl-indikazzjoni tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodott. 
Prattikament, jista' jikkostitwixxi wkoll kumplikazzjonijiet billi hemm metodoloġiji differenti 
permessi biex jiġu stabbiliti l-ispejjeż.

Emenda 763
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jippermettu lill-atturi ekonomiċi, inklużi l-
atturi ekonomiċi minn pajjiżi terzi, biex 
japplikaw metodoloġija differenti għall-
istabbiliment tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-
ħajja tal-offerta tagħhom, sakemm huma 
jippruvaw li din il-metodoloġija 
tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
punti a, b u c u hija ekwivalenti għall-
metodoloġija indikata mill-entità 
kontraenti.

imħassar

Or. en

Emenda 764
Jürgen Creutzmann
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Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jippermettu lill-atturi ekonomiċi, inklużi l-
atturi ekonomiċi minn pajjiżi terzi, biex 
japplikaw metodoloġija differenti għall-
istabbiliment tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-
ħajja tal-offerta tagħhom, sakemm huma 
jippruvaw li din il-metodoloġija 
tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
punti a, b u c u hija ekwivalenti għall-
metodoloġija indikata mill-entità 
kontraenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun sproporzjonat li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-metodoloġija għall-
kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja f'din id-Direttiva jekk l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
jkunu limitati għall-ispejjeż interni li jibdew mill-punt tax-xiri, kif mitlub hawn fuq. Billi l-
ispejjeż interni jistgħu jitkejlu b'mod relattivament faċli abbażi ta' dejta fattwali, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jitħallew jużaw il-metodoloġija tagħhom stess (li xorta trid tiġi 
ppubblikata)..

Emenda 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull meta, bħala parti minn att 
leġiżlattiv tal-Unjoni, tiġi adottata 
metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż permezz 
ta’ atti ddelegati skont leġiżlazzjoni 
speċifika tas-settur, din għandha tiġi 
applikata fejn il-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-
ċiklu tal-ħajja jkun inkluż fil-kriterji tal-
għoti msemmija fl-Artikolu 76 (1).

imħassar
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Il-lista ta’ dawn l-atti leġiżlattivi u 
ddelegati hija pprovduta fl-Anness XV. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 98 
rigward l-aġġornar ta’ din il-lista, fejn fuq 
il-bażi tal-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
ġdida, ikunu meħtieġa t-tħassir jew il-
modifika ta’ din il-leġiżlazzjoni jew ta’ 
dawn l-emendi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet li jinkoraġġixxu lill-awtoritajiet kontraenti jużaw l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-
ħajja bħala kriterju tal-għoti jintlaqgħu favorevolment. Madankollu, ir-rekwiżit legali 
jirreferi għal metodu ta' kalkolu futur li għad irid jiġi speċifikat u għandu jiġi rrifjutat f'dan l-
istadju, għal raġunijiet ta' imprevedibbiltà.

Emenda 766
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull meta, bħala parti minn att 
leġiżlattiv tal-Unjoni, tiġi adottata 
metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż permezz 
ta’ atti ddelegati skont leġiżlazzjoni 
speċifika tas-settur, din għandha tiġi 
applikata fejn il-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-
ċiklu tal-ħajja jkun inkluż fil-kriterji tal-
għoti msemmija fl-Artikolu 76 (1).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun sproporzjonat li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-metodoloġija għall-
kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja f'din id-Direttiva jekk l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
jkunu limitati għall-ispejjeż interni li jibdew mill-punt tax-xiri, kif mitlub hawn fuq. Billi l-
ispejjeż interni jistgħu jitkejlu b'mod relattivament faċli abbażi ta' dejta fattwali, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jitħallew jużaw il-metodoloġija tagħhom stess (li xorta trid tiġi 
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ppubblikata)..

Emenda 767
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull meta, bħala parti minn att 
leġiżlattiv tal-Unjoni, tiġi adottata 
metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż permezz 
ta’ atti ddelegati skont leġiżlazzjoni 
speċifika tas-settur, din għandha tiġi 
applikata fejn il-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-
ċiklu tal-ħajja jkun inkluż fil-kriterji tal-
għoti msemmija fl-Artikolu 76 (1).

3. Kwalunkwe metodoloġija komuni 
adottata, bħala parti minn att leġiżlattiv tal-
Unjoni, għall-kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu 
tal-ħajja, skont leġiżlazzjoni speċifika tas-
settur, jew bħala parti minn 
speċifikazzjoni teknika Ewropea għandha 
titqies li tissodisfa l-kriterji kif stabbilit fil-
Paragrafu 2 u tista' tiġi inkluża fil-kriterji 
tal-għoti msemmija fl-Artikolu 76 (1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jiġu inkuraġġiti jikkunsidraw l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-
ħajja. Madankollu, l-iżvilupp tal-metodu tal-kalkolu għadu qed jaffaċċja problemi. Obbligu li 
jintuża l-metodu tal-UE huwa ferm wisq ambizzjuż; barra minn hekk, leġiżlazzjoni Ewropea 
dwar l-akkwist pubbliku tistabbilixxi rekwiżiti minimi u l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jżidu 
r-rekwiżiti tagħhom sakemm jikkonformaw mal-prinċipji tat-Trattat u mar-rekwiżiti speċifiċi 
għall-kriterji tal-għoti.

Emenda 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull meta, bħala parti minn att 
leġiżlattiv tal-Unjoni, tiġi adottata 
metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż permezz 
ta’ atti ddelegati skont leġiżlazzjoni 
speċifika tas-settur, din għandha tiġi 

3. Kull meta metodoloġija komuni għall-
kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja li 
tkopri, fost affarijiet oħra, esternalitajiet 
ambjentali, tkun saret mandatorja b'att 
leġiżlattiv tal-Unjoni, din għandha tiġi 
applikata fejn il-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-
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applikata fejn il-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-
ċiklu tal-ħajja jkun inkluż fil-kriterji tal-
għoti msemmija fl-Artikolu 76 (1).

ċiklu tal-ħajja jkun inkluż fil-kriterji tal-
għoti msemmija fl-Artikolu 76(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li metodu komuni għall-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja jiġi adottat 
b'att leġiżlattiv tal-Unjoni, u li l-Kummissjoni tkun tista' taġġorna biss l-Anness XV. Għandu 
jkun ċar mill-kliem użat fl-Artikolu 67(3), it-tieni subparagrafu, li l-Kummissjoni tingħata biss 
id-dritt li tadotta atti ddelegati bl-għan li taġġorna l-Anness XV. Fl-ebda ċirkustanza 
m'għandu jikkostitwixxi bażi għall-Kummissjoni biex tadotta atti ddelegati li jagħmlu l-
metodoloġija għall-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja mandatorja.

Emenda 769
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lista ta’ dawn l-atti leġiżlattivi u 
ddelegati hija pprovduta fl-Anness XV. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 98 
rigward l-aġġornar ta’ din il-lista, fejn fuq 
il-bażi tal-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
ġdida, ikunu meħtieġa t-tħassir jew il-
modifika ta’ din il-leġiżlazzjoni jew ta’ 
dawn l-emendi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun sproporzjonat li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-metodoloġija għall-
kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja f'din id-Direttiva jekk l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
jkunu limitati għall-ispejjeż interni li jibdew mill-punt tax-xiri, kif mitlub hawn fuq. Billi l-
ispejjeż interni jistgħu jitkejlu b'mod relattivament faċli abbażi ta' dejta fattwali, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jitħallew jużaw il-metodoloġija tagħhom stess (li xorta trid tiġi 
ppubblikata)..
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Emenda 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 77 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lista ta’ dawn l-atti leġiżlattivi u 
ddelegati hija pprovduta fl-Anness XV. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 98 
rigward l-aġġornar ta’ din il-lista, fejn fuq 
il-bażi tal-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni ġdida, 
ikunu meħtieġa t-tħassir jew il-modifika ta’ 
din il-leġiżlazzjoni jew ta’ dawn l-emendi.

Il-lista ta’ dawn l-atti leġiżlattivi hija 
pprovduta fl-Anness XV. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 98 rigward l-
aġġornar ta’ din il-lista, fejn fuq il-bażi tal-
adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni ġdida, ikunu 
meħtieġa t-tħassir jew il-modifika ta’ din 
il-leġiżlazzjoni jew ta’ dawn l-emendi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li metodu komuni għall-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja jiġi adottat 
b'att leġiżlattiv tal-Unjoni, u li l-Kummissjoni tkun tista' taġġorna biss l-Anness XV. Għandu 
jkun ċar mill-kliem użat fl-Artikolu 67(3), it-tieni subparagrafu, li l-Kummissjoni tingħata biss 
id-dritt li tadotta atti ddelegati bl-għan li taġġorna l-Anness XV. Fl-ebda ċirkustanza 
m'għandu jikkostitwixxi bażi għall-Kummissjoni biex tadotta atti ddelegati li jagħmlu l-
metodoloġija għall-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja mandatorja.

Emenda 771
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 78 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Impedimenti għall-għoti Deċiżjoni biex il-kuntratt ma jingħatax

Or. fr

Emenda 772
Marc Tarabella
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Proposta għal direttiva
Artikolu 78 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti ma għandhomx 
jikkonkludu l-kuntratt mal-offerent li 
ntagħżel fejn tkun sodisfatta waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

L-entitajiet kontraenti għandhom ikunu 
jistgħu ma jagħtux segwitu lil proċedura 
ta' akkwist pubbliku. Id-deċiżjoni biex il-
kuntratt ma jingħatax għandha tiddikjara 
r-raġunijiet rilevanti u għandha tiġi 
kkomunikata lill-kandidati u lill-offerenti 
kollha. L-entitajiet kontraenti ma 
għandhomx jikkonkludu l-kuntratt mal-
offerent li ntgħażel fejn tkun issodisfata
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. fr

Emenda 773
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 78a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 78a
Offerti baxxi b'mod anormali

1. Jekk, għal kuntratt imsemmi, offerti 
jidhru li huma baxxi b'mod anormali 
f'relazzjoni mal-merkanzija, xogħlijiet jew 
servizzi, l-entità kontraenti għandha, 
qabel ma tirrifjuta dawk l-offerti, titlob 
bil-miktub dettalji tal-elementi kostitwenti 
tal-offerti li hija tqis rilevanti. Dawk id-
dettalji jistgħu jkollhom x'jaqsmu 
partikolarment ma':
(a) l-ekonomija tal-proċess ta' 
fabbrikazzjoni, jew tas-servizzi provduti u 
tal-metodu ta' kostruzzjoni;
(b) is-soluzzjonijiet tekniċi magħżula 
u/jew kull kondizzjonijiet eċċezzjonalment 
favorevoli disponibbli lill-persuna li 
tagħmel l-offerti għall-provvista tal-
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merkanzija jew servizzi u għall-
eżekuzzjoni tax-xogħol;
(c) l-oriġinalità tal-provvisti, servizzi jew 
xogħol proposti mill-persuna li tagħmel l-
offerti;
(d) konformità mad-dispożizzjonijiet li 
għandhom x'jaqsmu ma' protezzjoni ta' 
impjieg u kondizzjonijiet tax-xogħol fis-
seħħ fil-post fejn se jitwettaq xogħol, 
servizz jew provvista;
(e) il-possibilità li l-offerent jikseb 
għajnuna mill-Istat.
2. L-entità kontraenti għandha tivverifika 
dawk l-elementi kostitwenti billi 
tikkonsulta mal-persuna li tagħmel l-
offerti, waqt li tqis ix-xhieda provduta.
3. Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq 
għal raġunijiet oħra, l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jitolbu spjegazzjoni 
għal dan ukoll.
4. Fejn entità kontraenti tistabbilixxi li 
offerta hija baxxa b'mod anormali 
minħabba li l-persuna li tagħmel l-offerti 
tkun kisbet għajnuna Statali, offerta tista' 
tiġi rifjutata fuq dik il-bażi biss wara 
konsultazzjoni mal-persuna li tagħmel l-
offerti fejn dan tal-aħħar ma jkunx jista' 
jagħti xhieda, f'limitu ta' żmien suffiċjenti 
fissat mill-entità kontraenti, li l-għajnuna 
msemmija ngħatat legalment. Fejn l-
entità kontraenti tirrifjuta offerta f'dawn 
iċ-ċirkostanzi, għandha tgħarraf lill-
Kummissjoni b'dak il-fatt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa l-Artikolu 57 mid-Direttiva attwali 2004/17/KE – m'hemmx bżonn li jinbidel.

Emenda 774
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 78b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 78b
Offerti li jikkomprendu prodotti li 

joriġinaw f'pajjiżi terzi
1. Dan l-Artikolu għandu japplika 
sakemm ma jkunx hemm dispożizzjonijiet 
legali oħra fis-seħħ u għal offerti li jkopru 
prodotti li joriġinaw f'pajjiżi terzi li 
magħhom l-Unjoni għadha ma 
konkludietx, kemm jekk 
multibilateralment kif ukoll bilateralment, 
ftehim li jiżgura aċċess komparabbli u 
effettiv għal impriżi tal-Unjoni għas-swieq 
ta' dawk il-pajjiżi terzi. Għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-
Unjoni jew l-Istati Membri tagħha 
rigward pajjiżi terzi.
2. Kull offerta sottomessa għall-għotja ta' 
kuntratt ta' provvista tista' tiġi rifjutata 
fejn il-proporzjon tal-prodotti li joriġinaw 
f'pajjiżi terzi, kif stabbilit bi qbil mar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li 
jistabbilixxi l-Kodiċi Komunitarja tad-
Dwana, jaqbeż il-50 % tal-valur totali tal-
prodotti li jikkositiwixxu l-offerta. Għall-
għanijiet ta' dan l-Artikolu, software użat 
f'tagħmir tax-xibka tat-
telekomunikazzjonijiet għandu jitqies 
bħala prodotti.
3. Bla ħsara għat-tieni sottoparagrafu, 
fejn żewġ offerti jew aktar huma 
ekwivalenti fid-dawl tal-kriterji tal-għoti 
tal-kuntratt definiti fl-Artikolu 72, 
għandha tingħata preferenza lil dawk l-
offerti li ma jistgħux jiġu rifjutati skont il-
paragrafu 2. Il-prezzijiet ta' dawk l-offerti 
għandhom jitqiesu ekwivalenti għall-
għanijiet ta' dan l-Artikolu, jekk id-
differenza fil-prezz ma taqbiżx it-3 %.
Madankollu, offerta m'għandhiex tiġi 
preferita għal oħra skont l-ewwel 
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sottoparagrafu fejn l-aċċettazzoni tagħha 
tkun tobbliga lill-entità kontraenti li 
takkwista tagħmir li għandu karatteristiċi 
tekniċi differenti minn dawk ta' tagħmir 
eżistenti, li jirriżulta f'inkompatibilità, 
diffikultajiet tekniċi fl-operat u l-
manutenzjoni, jew spejjeż sproporzjonati.
4. Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu, dawk 
il-pajjiżi terzi li għalihom il-benefiċċju 
tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
jkunu ġew estiżi bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
bi qbil mal-paragrafu 1 m'għandhomx 
jitqiesu fl-istabbilizzazzjoni tal-
proporzjoni, imsemmija fil-paragrafu 2, 
tal-prodotti li joriġinaw mill-pajjiżi terzi.
5. Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport annwali, li jibda fit-tieni nofs tal-
ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva, dwar il-progress li jkun sar 
f'negozjati multilaterali jew bilaterali 
rigward aċċess għal impriżi tal-Unjoni fis-
swieq ta' pajjiżi terzi fl-oqsma koperti 
minn din id-Direttiva, dwar kull riżultat li 
dawn in-negozjati setgħu kisbu, u dwar l-
implimentazzjoni fil-prattika tal-ftehimiet 
kollha li jkunu ġew konklużi. Il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt li 
jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, jistgħu jemendaw id-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu fid-
dawl ta' dawn l-iżviluppi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sakemm ma jkunx hemm dispożizzjoni ġdida fis-seħħ, huwa neċessarju u ġustifikat li nimxu 
skont ir-Regolament attwali.

Emenda 775
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 78c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 78c
Relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi rigward 

kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi
1. Dan l-Artikolu għandu japplika biss 
sakemm ma jkunx hemm dispożizzjoni 
legali oħra fis-seħħ. L-Istati Membri 
għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b'xi 
diffikultajiet ġenerali, fil-liġi jew fil-fatt, li 
jkunu ltaqgħu magħhom u ġew rapportati 
mill-impriżi tagħhom huma u jiżguraw l-
għoti ta' kuntratti ta' servizz f'pajjiżi terzi.
2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
qabel il-31 ta' Diċembru 2014, u
perjodikament wara dan, dwar il-ftuħ ta' 
kuntratti ta' servizz f'pajjiż terzi u dwar 
progress f'negozjati ma' dawn il-pajjiżi 
dwar dan is-suġġett, partikolarment fil-
qafas tad-WTO.
3. Il-Kummisssjoni għandha tagħmel 
sforz, billi tavviċina l-pajjiż terz 
konċernat, li tirrimedja kull sitwazzjoni li 
biha ssib, fuq il-bażi jew tar-rapporti 
msemmija fil-paragrafu 2 jew ta' tagħrif 
ieħor, li, fil-kuntest tal-għotja ta' kuntratti 
ta' servizz, pajjiż terz:
(a) ma jagħtix lill-impriżi tal-Unjoni 
aċċess effettiv komparabbli ma' dak 
mogħti mill-Unjoni lill-impriżi minn dak 
il-pajjiż; jew
(b) ma jagħtix lill-impriżi tal-Unjoni 
trattament nazzjonali jew l-istess 
opportunitajiet kompetittivi li huma 
disponibbli lill-impriżi nazzjonali; jew
(c) jagħti impriżi minn pajjiżi terzi oħra 
trattament aktar favorevoli minn impriżi 
tal-Unjoni.
4. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni b'kull diffikultà, fil-liġi 
jew fil-fatt, li jkunu ltaqgħu magħha u li 
tiġi rapportata mill-impriżi tagħhom u li 
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huma minħabba fin-nuqqas ta' 
osservanza tad-dispożizzjonijiet legali 
internazzjonali soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XIV meta dawn l-
impriżi jkunu pruvaw jiżguraw l-għoti ta' 
kuntratti f'pajjiżi terzi.
5. Fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-
paragrafi 3 u 4, il-Kummissjoni tista' 
f'kull ħin tipproponi li l-Kunsill jiddeċiedi 
li jissospendi jew jirrestrinġi, fuq perjodu 
li jrid jiġi preskritt fid-deċiżjoni, l-għoti ta' 
kuntratti ta' servizz lil:
(a) impriżi regolati mil-liġi tal-pajjiż terz 
imsemmi;
(b) impriżi affiljati mal-impriżi speċifikati 
f'punt (a) u li għandhom l-uffiċċju 
reġistrat tagħhom fl-Unjoni imma 
m'għandhomx rabta diretta u effettiva 
mal-ekonomija ta' Stat Membru;
(c) impriżi li jissottomettu offerti li 
għandhom bħala l-kontenut tas-suġġett 
tagħhom servizzi li joriġinaw fil-pajjiż terz 
imsemmi.
Il-Kunsill għandu jaġixxi, b'maġġoranza 
kwalifikata, kemm jista' jkun malajr.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sakemm ma jkunx hemm dispożizzjoni ġdida fis-seħħ, huwa neċessarju u ġustifikat li nimxu 
skont ir-Regolament attwali.

Emenda 776
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 79

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79 imħassar
Offerti baxxi wisq
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1. L-entitajiet kontraenti għandhom 
jitolbu lill-atturi ekonomiċi sabiex dawn 
jispjegaw il-prezz jew l-ispejjeż mitlubaż, 
fejn jiġu sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin:
(a) il-prezz jew l-ispejjeż mitluba ikunu 
aktar minn 50 % orħos mill-prezzijiet jew 
l-ispejjeż medji tal-offerti li jifdal,
(b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu 
aktar minn 20 % orħos mill-prezz jew l-
ispejjeż tat-tieni l-irħas offerta,
(c) ġew sottomessi tal-inqas ħames offerti.
2. Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq 
għal raġunijiet oħra, l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jitolbu spjegazzjoni 
għal dan ukoll.
3. L-ispjegazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 jistgħu jkunu relatati 
b’mod partikolari ma’:
(a) l-ekonomija tal-proċess ta’ 
manifattura, tas-servizzi pprovduti u tal-
metodu ta’ kostruzzjoni;
(b) is-soluzzjonijiet tekniċi magħżula jew 
kwalunkwe kundizzjonijiet 
eċċezzjonalment favorevoli disponibbli 
għall-offerent għall-forniment tal-prodotti 
jew servizzi jew għat-twettiq tax-xogħol; 
(c) l-oriġinalità tal-provvisti, servizzi jew 
xogħol proposti mill-offerent;
(d) konformità, tal-anqas f’manjiera 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali 
tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XIV jew, fejn dawn ma jkunux 
applikabbli, ma’ dispożizzjonijiet oħrajn li 
jiżguraw livell ekwivalenti ta’ protezzjoni;
(e) il-possibilità li l-offerent jikseb 
għajnuna mill-Istat.
4. L-entità kontraenti għandha tivverifika 
l-informazzjoni pprovduta billi tikkonsulta 
lill-offerent. 
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Din tista’ tiċħad l-offerta biss fejn il-provi 
ma jiġġustifikawx il-livell baxx tal-prezz 
jew tal-ispejjeż mitluba, billi jittieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-elementi msemmija fil-
paragrafu 3.
L-entitajiet kontraenti għandhom jiċħdu 
l-offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-
offerta hija baxxa wisq għax ma 
tikkonformax mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali 
tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XIV.
5. Fejn entità kontraenti tiddeċiedi li 
offerta hija baxxa wisq għax l-offerent 
kiseb għajnuna mill-Istat, l-offerta tista’ 
tiġi miċħuda għal dik ir-raġuni waħedha 
iżda biss wara konsultazzjoni mal-offerent 
fejn, fi ħdan limitu ta’ żmien suffiċjenti 
stabbilit mill-entità kontraenti, dan tal-
aħħar ma jistax juri li l-għajnuna 
inkwistjoni hija kompatibbli mas-suq 
intern fis-sens tal-Artikolu 107 tat-Trattat. 
Fejn l-entità kontraenti tirrifjuta offerta 
f'dawn iċ-ċirkostanzi, għandha tgħarraf 
lill-Kummissjoni b'dak il-fatt.
6. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-Istati Membri l-oħrajn skont l-
Artikolu 97, kwalunkwe informazzjoni 
relatata mal-provi u d-dokumenti 
ppreżentati fir-rigward tad-dettalji 
elenkati fil-paragrafu 3.

Or. en

Emenda 777
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-entitajiet kontraenti għandhom 
jitolbu lill-atturi ekonomiċi sabiex dawn 
jispjegaw il-prezz jew l-ispejjeż mitlubaż, 
fejn jiġu sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin:

imħassar

(a) il-prezz jew l-ispejjeż mitluba ikunu 
aktar minn 50 % orħos mill-prezzijiet jew 
l-ispejjeż medji tal-offerti li jifdal,
(b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu 
aktar minn 20 % orħos mill-prezz jew l-
ispejjeż tat-tieni l-irħas offerta,
(c) ġew sottomessi tal-inqas ħames offerti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jerġa' jiddaħħal il-kliem użat fid-Direttiva attwali.

Emenda 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-entitajiet kontraenti għandhom jitolbu 
lill-atturi ekonomiċi sabiex dawn jispjegaw 
il-prezz jew l-ispejjeż mitlubaż, fejn jiġu 
sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:

1. L-entitajiet kontraenti għandhom jitolbu 
lill-atturi ekonomiċi sabiex dawn jispjegaw 
il-prezz jew l-ispejjeż mitlubaż, jekk tiġi 
ssodisfata tal-anqas waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li ma jkunx xieraq li wieħed jesiġi li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha sabiex ikun 
stabbilit li prezz huwa baxx wisq. Ħafna drabi jkun biżżejjed li sseħħ waħda biss minn dawn 
is-sitwazzjonijiet biex il-prezz ikun baxx wisq.
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Emenda 779
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-entitajiet kontraenti għandhom jitolbu 
lill-atturi ekonomiċi sabiex dawn jispjegaw 
il-prezz jew l-ispejjeż mitlubaż, fejn jiġu 
sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:

1. L-entitajiet kontraenti għandhom jitolbu 
lill-atturi ekonomiċi sabiex dawn jispjegaw 
il-prezz jew l-ispejjeż mitluba, fejn ikunu 
tressqu tal-anqas ħames offerti u tiġi 
ssodisfata waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. it

Emenda 780
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prezz jew l-ispejjeż mitluba ikunu
aktar minn 50 % orħos mill-prezzijiet jew 
l-ispejjeż medji tal-offerti li jifdal,

(a) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu aktar 
minn 30 % orħos mill-prezzijiet jew l-
ispejjeż medji tal-offerti li jifdal,

Or. fr

Emenda 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prezz jew l-ispejjeż mitluba ikunu
aktar minn 50 % orħos mill-prezzijiet jew l-
ispejjeż medji tal-offerti li jifdal,

(a) il-prezz jew l-ispiża indikati f'offerta 
jkunu aktar minn 50% orħos mill-prezz
jew l-ispiża medji tal-offerti li jifdal,

Or. en
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Emenda 782
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prezz jew l-ispejjeż mitluba ikunu
aktar minn 50 % orħos mill-prezzijiet jew 
l-ispejjeż medji tal-offerti li jifdal,

(a) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu 50 % 
orħos mill-prezzijiet jew l-ispejjeż medji 
tal-offerti li jifdal,

Or. it

Emenda 783
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prezz jew l-ispejjeż mitluba ikunu
aktar minn 50 % orħos mill-prezzijiet jew 
l-ispejjeż medji tal-offerti li jifdal,

(a) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu aktar 
minn 30 % orħos mill-prezzijiet jew l-
ispejjeż medji tal-offerti li jifdal,

Or. it

Emenda 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-prezz jew l-ispejjeż indikati f'offerta 
jkunu tal-anqas 40 % anqas mill-prezz 
jew l-ispejjeż stmati b'diliġenza dovuta, 
minn awtorità kontraenti, filwaqt li 
jitqiesu t-taxxi dovuti;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li jkun xieraq għal sitwazzjoni addizzjonali li l-prezz jitqies baxx wisq.

Emenda 785
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu 
aktar minn 20 % orħos mill-prezz jew l-
ispejjeż tat-tieni l-irħas offerta,

imħassar

Or. it

Emenda 786
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu aktar 
minn 20 % orħos mill-prezz jew l-ispejjeż 
tat-tieni l-irħas offerta,

(b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu aktar 
minn 10 % orħos mill-prezz jew l-ispejjeż 
tat-tieni l-irħas offerta,

Or. fr

Emenda 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu (b) il-prezz jew l-ispiża indikati f'offerta
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aktar minn 20 % orħos mill-prezz jew l-
ispejjeż tat-tieni l-irħas offerta,

jkunu tal-anqas 20 % orħos mill-prezz jew 
l-ispejjeż tat-tieni l-irħas offerta,

Or. en

Emenda 788
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-prezz iċċarġjat ikun orħos mill-pagi 
minimi nazzjonali statutorji jew 
miftiehma flimkien ma' pagamenti 
addizzjonali u kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali,

Or. de

Emenda 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ġew sottomessi tal-inqas ħames offerti. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jidhirx li jkun xieraq li wieħed jesiġi li jkun hemm ħames offerti sabiex jiġi stabbilit li 
prezz huwa baxx wisq.

Emenda 790
Marc Tarabella
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Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ġew sottomessi tal-inqas ħames offerti. (c) ġew sottomessi tal-inqas tliet offerti.

Or. fr

Emenda 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq 
għal raġunijiet oħra, l-entitajiet kontraenti 
jistgħu jitolbu spjegazzjoni għal dan ukoll.

2. L-entitajiet kontraenti jistgħu jitolbu 
spjegazzjoni wkoll rigward prezz jew 
spejjeż indikati f'offerta meta 
kundizzjonijiet oħra, għajr dawk indikati 
fil-paragrafu 1, jiġu ssodisfati, 
pereżempju jekk il-prezz jew l-ispiża 
indikati f'offerta jkunu orħos b'mod 
sinifikanti mill-prezzijiet jew l-ispejjeż 
indikati f'offerti oħrajn jew minn prezz 
jew spejjeż stmati mill-awtorità kontraenti, 
u l-probabbiltà li l-prezz jew l-ispiża jkunu 
baxxi wisq tkun għolja ħafna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li jkun xieraq li l-awtoritajiet kontraenti jitħallew jitolbu spjegazzjoni sabiex jiġi 
stabbilit jekk prezz huwiex baxx wisq f'sitwazzjonijiet oħra għajr dawk previsti fil-
paragrafu 1. Barra minn hekk, ta' min jingħataw xi eżempji ta' tali każijiet addizzjonali.

Emenda 792
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq 
għal raġunijiet oħra, l-entitajiet kontraenti 
jistgħu jitolbu spjegazzjoni għal dan ukoll.

2. Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq 
għal raġunijiet oħra, l-entitajiet kontraenti 
għandhom jinħtieġu jitolbu spjegazzjoni 
għal dan ukoll.

Or. de

Emenda 793
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
iqisu l-konformità mal-liġi tax-xogħol fi 
proċeduri tal-akkwist għal servizzi li 
jinvolvu t-tibdil tal-persunal u li fis-setturi 
ekonomiċi jitqiesu li jirrikjedu ħafna 
ħaddiema u li jagħtu ftit valur miżjud; 
offerti għal prezz li jinkludi l-ispejjeż tal-
ħaddiema li jkunu anqas mill-pagi 
stabbiliti fi ftehimiet ta' negozjar kollettiv 
jew mill-paga minima legali applikabbli 
għandhom jitqiesu anormali u 
sproporzjonati. 

Or. es

Emenda 794
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ispjegazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 jistgħu jkunu relatati 
b’mod partikolari ma’:

3. Jekk, għal kuntratt determinat, xi 
offerti jidhru anormalment baxxi meta 
mqabbla mal-provvisti, l-awtorità 
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kontraenti, qabel ma tkun tista’ tirrifjuta 
dawn l-offerti, għandha titlob, bil-miktub, 
id-dettalji rigward l-elementi li jiffurmaw 
l-offerta li hija tqis rilevanti.
L-ispjegazzjonijiet inkwistjoni jistgħu 
jkunu relatati b’mod partikolari ma’: 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jerġa' jiddaħħal il-kliem użat fid-Direttiva attwali.

Emenda 795
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-soluzzjonijiet tekniċi magħżula jew
kwalunkwe kundizzjonijiet 
eċċezzjonalment favorevoli disponibbli 
għall-offerent għall-forniment tal-prodotti 
jew servizzi jew għat-twettiq tax-xogħol;

(b) is-soluzzjonijiet tekniċi magħżula u/jew
kwalunkwe kundizzjonijiet 
eċċezzjonalment favorevoli disponibbli 
għall-offerent għall-forniment tal-prodotti 
jew servizzi jew għat-twettiq tax-xogħol;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jerġa' jiddaħħal il-kliem użat fid-Direttiva attwali.

Emenda 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) konformità, tal-anqas f’manjiera 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 

(d) konformità, tal-anqas f’manjiera 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
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soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali 
tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XIV jew, fejn dawn ma jkunux 
applikabbli, ma’ dispożizzjonijiet oħrajn li 
jiżguraw livell ekwivalenti ta’ protezzjoni;

soċjali u tax-xogħol, tal-liġi dwar il-
protezzjoni tad-dejta jew tal-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali 
tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XIV jew, fejn dawn ma jkunux 
applikabbli, ma’ dispożizzjonijiet oħrajn li 
jiżguraw livell ekwivalenti ta’ protezzjoni;

Or. en

Emenda 797
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) konformità, tal-anqas f’manjiera 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali 
tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XIV jew, fejn dawn ma jkunux 
applikabbli, ma’ dispożizzjonijiet oħrajn li 
jiżguraw livell ekwivalenti ta’ protezzjoni;

(d) konformità mad-dispożizzjonijiet 
relatati mal-ħarsien tal-impjieg u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol fis-seħħ fil-post 
fejn ikunu se jitwettqu x-xogħol, is-servizz 
jew il-provvista;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jerġa' jiddaħħal il-kliem użat fid-Direttiva attwali.

Emenda 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) konformità, tal-anqas f’manjiera 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-

(d) konformità, tal-anqas f’manjiera 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-
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leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali 
tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XIV jew, fejn dawn ma jkunux 
applikabbli, ma’ dispożizzjonijiet oħrajn li 
jiżguraw livell ekwivalenti ta’ protezzjoni;

leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew mal-obbligi rigward il-kundizzjonijiet 
tax-xogħol tul il-katina tal-provvista kif 
iddikjarat fil-liġijiet u r-regolamenti 
nazzjonali dwar ix-xogħol li fihom iseħħu 
proċessi ta' produzzjoni u 
f'konvenzjonijiet internazzjonali kif 
elenkat fl-Anness XIV, skont liema huwa 
l-aktar favorevoli għall-ħaddiema. Dawn 
id-dispożizzjonijiet jinkludu:
(i) dawk definiti mit-tmien 
Konvenzjonijiet Ewlenin tal-ILO (libertà 
ta' assoċjazzjoni u negozjar kollettiv, 
xogħol furzat u obbligatorju, 
diskriminazzjoni fir-rigward tal-impjieg u 
l-okkupazzjoni, tħaddim tat-tfal);
(ii) is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol
(iii) il-ħin tax-xogħol
(iv) il-pagi
(v) is-sigurtà soċjali

Or. en

Emenda 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) konformità, tal-anqas f’manjiera 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali 
tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XIV jew, fejn dawn ma jkunux 
applikabbli, ma’ dispożizzjonijiet oħrajn li 
jiżguraw livell ekwivalenti ta’ protezzjoni;

(d) konformità mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
ambjentali jew mal-obbligi marbuta mal-
kundizzjonijiet soċjali u tal-impjieg, bħas-
saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol, is-sigurtà soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol, kif stabbilit fil-
liġijiet, fir-regolamenti jew fid-
dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali u tal-UE, id-deċiżjonijiet ta' 
arbitraġġ, il-ftehimiet kollettivi u l-
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kuntratti u d-dispożizzjonijiet
internazzjonali tal-liġi tax-xogħol elenkati 
fl-Anness XIV, li japplikaw fil-post fejn
jitwettqu x-xogħol, is-servizz jew il-
provvista (dawn l-obbligi għandhom 
japplikaw ukoll f'sitwazzjonijiet 
transkonfinali li fihom ħaddiema minn 
Stat Membru jipprovdu servizzi fi Stat 
Membru ieħor), jew, fejn dawn ma jkunux 
applikabbli, ma’ dispożizzjonijiet oħrajn li 
jiżguraw livell ekwivalenti ta’ protezzjoni;

Or. de

Emenda 800
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-entità kontraenti għandha tivverifika 
l-informazzjoni pprovduta billi tikkonsulta 
lill-offerent.

imħassar

Din tista’ tiċħad l-offerta biss fejn il-provi 
ma jiġġustifikawx il-livell baxx tal-prezz 
jew tal-ispejjeż mitluba, billi jittieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-elementi msemmija fil-
paragrafu 3.
L-entitajiet kontraenti għandhom jiċħdu 
l-offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-
offerta hija baxxa wisq għax ma 
tikkonformax mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali 
tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-
Anness XIV.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jerġa' jiddaħħal il-kliem użat fid-Direttiva attwali.
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Emenda 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti għandhom jiċħdu l-
offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-offerta 
hija baxxa wisq għax ma tikkonformax 
mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew tal-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness 
XIV.

L-entitajiet kontraenti għandhom jiċħdu l-
offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-offerta 
hija baxxa wisq għax ma tikkonformax 
mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol, tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-
dejta jew tal-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness 
XIV.

Or. en

Emenda 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti għandhom jiċħdu l-
offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-offerta 
hija baxxa wisq għax ma tikkonformax 
mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew tal-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness 
XIV.

L-entitajiet kontraenti għandhom jiċħdu l-
offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-offerta 
hija baxxa wisq għax il-prezz jew l-ispejjeż 
indikati f'offerta ma jkoprux l-ispejjeż tal-
manifattura ta' prodott, tal-għoti ta' 
servizzi jew tat-twettiq ta' xogħlijiet li 
huma s-suġġett tal-kuntratt, filwaqt li 
jitqiesu l-kundizzjonijiet ekonomiċi, u 
b'mod partikolari jekk ma tikkonformax 
mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew tal-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness 
XIV.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, l-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu obbligati 
jirrifjutaw l-offerta meta jistabbilixxu li l-prezz indikat fiha ma jkoprix l-ispejjeż tal-operatur 
ekonomiku. Għandu jkun enfasizzat li offerti baxxi wisq – b'mod partikolari dawk li ma 
jiggarantux l-irkupru tal-ispejjeż tal-manifattura tal-prodotti, tal-għoti ta' servizzi jew tat-
twettiq ta' xogħlijiet li huma s-suġġett tal-kuntratt pubbliku – huma wieħed mill-fatturi 
ewlenin li jistgħu jipperikolaw l-eżekuzzjoni ta' kuntratti pubbliċi għad-detriment tal-interess 
pubbliku.

Emenda 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti għandhom jiċħdu l-
offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-offerta 
hija baxxa wisq għax ma tikkonformax 
mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew tal-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness 
XIV.

L-entitajiet kontraenti għandhom jiċħdu l-
offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-offerta 
hija baxxa wisq għax ma tikkonformax 
mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew tal-liġi ambjentali jew mal-
obbligi rigward il-kundizzjonijiet tax-
xogħol tul il-katina tal-provvista kif 
iddikjarat fil-liġijiet u r-regolamenti 
nazzjonali dwar ix-xogħol li fihom iseħħu 
proċessi ta' produzzjoni u 
f'konvenzjonijiet internazzjonali kif 
elenkat fl-Anness XIV, skont liema huwa 
l-aktar favorevoli għall-ħaddiema.

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

Or. en

Emenda 804
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn entità kontraenti tiddeċiedi li offerta 
hija baxxa wisq għax l-offerent kiseb 
għajnuna mill-Istat, l-offerta tista’ tiġi 
miċħuda għal dik ir-raġuni waħedha iżda 
biss wara konsultazzjoni mal-offerent fejn, 
fi ħdan limitu ta’ żmien suffiċjenti stabbilit 
mill-entità kontraenti, dan tal-aħħar ma 
jistax juri li l-għajnuna inkwistjoni hija 
kompatibbli mas-suq intern fis-sens tal-
Artikolu 107 tat-Trattat. Fejn l-entità 
kontraenti tiċħad offerta f’dawk iċ-
ċirkostanzi, din għandha tgħarraf lill-
Kummissjoni dwar dan.

5. Fejn entità kontraenti tiddeċiedi li offerta 
hija baxxa wisq għax l-offerent kiseb 
għajnuna mill-Istat, l-offerta tista’ tiġi 
miċħuda għal dik ir-raġuni waħedha iżda 
biss wara konsultazzjoni mal-offerent fejn, 
fi ħdan limitu ta’ żmien suffiċjenti stabbilit 
mill-entità kontraenti, dan tal-aħħar ma 
jistax juri li l-għajnuna inkwistjoni ngħatat 
legalment. Fejn l-entità kontraenti tiċħad 
offerta f’dawk iċ-ċirkostanzi, din għandha 
tgħarraf lill-Kummissjoni dwar dan.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jerġa' jiddaħħal il-kliem użat fid-Direttiva attwali.

Emenda 805
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn entità kontraenti tiddeċiedi li offerta 
hija baxxa wisq għax l-offerent kiseb 

5. L-offerenti, wara li jressqu l-offerta 
tagħhom, iridu jipprovdu dikjarazzjoni 
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għajnuna mill-Istat, l-offerta tista’ tiġi 
miċħuda għal dik ir-raġuni waħedha iżda 
biss wara konsultazzjoni mal-offerent fejn, 
fi ħdan limitu ta’ żmien suffiċjenti stabbilit 
mill-entità kontraenti, dan tal-aħħar ma 
jistax juri li l-għajnuna inkwistjoni hija 
kompatibbli mas-suq intern fis-sens tal-
Artikolu 107 tat-Trattat. Fejn l-entità 
kontraenti tiċħad offerta f’dawk iċ-
ċirkostanzi, din għandha tgħarraf lill-
Kummissjoni dwar dan.

fuq l-unur li tgħid li l-offerta ma 
tibbenefikax minn għajnuna mill-Istat li 
tkun inkompatibbli mal-Artikolu 107 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, jew li ma tkunx kompatibbli 
mal-Artikolu 107 jekk l-Istat li jagħti din 
l-għajnuna jkun Membru tal-Unjoni 
Ewropea, u jridu jipprovdu, fuq talba tal-
entità kontraenti, l-elementi ġustifikattivi 
kollha f'dan ir-rigward.

Fejn entità kontraenti tiddeċiedi li offerta 
hija baxxa wisq għax l-offerent kiseb 
għajnuna mill-Istat, l-offerta tista’ tiġi 
miċħuda għal dik ir-raġuni waħedha iżda 
biss wara konsultazzjoni mal-offerent fejn, 
fi ħdan limitu ta’ żmien suffiċjenti stabbilit 
mill-entità kontraenti, dan tal-aħħar ma 
jistax juri li l-għajnuna inkwistjoni hija 
kompatibbli mas-suq intern fis-sens tal-
Artikolu 107 tat-Trattat. Fejn l-entità 
kontraenti tiċħad offerta f’dawk iċ-
ċirkostanzi, din għandha tgħarraf lill-
Kummissjoni dwar dan.

Jekk tistabbilixxi li offerta magħżula tkun 
ibbenefikat minn għajnuna illegali mill-
Istat, il-proċedura ta' sejħa għall-oferti 
trid tiġi annullata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi l-impriżi Ewropej huma dejjem aktar f'kompetizzjoni mal-impriżi ta' pajjiżi terzi li 
jibbenefikaw minn appoġġ pubbliku importanti, huwa essenzjali li jinħoloq ambjent 
kompetittiv ekwu għall-offerti kollha mressqa lill-Unjoni Ewropea, u li l-entità kontraenti tkun 
obbligata tirrifjuta offerta li tkun ibbenefikat minn għajnuniet mill-Istat mhux konformi mat-
Trattat.

Emenda 806
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jeskludu awtomatikament kull offerta li 
tinkludi prezz li jkun aktar minn 50 % 
orħos mill-prezz medju inkluż fl-offerti 
mressqa kollha.

Or. it

Emenda 807
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-Istati Membri l-oħrajn skont l-
Artikolu 97, kwalunkwe informazzjoni 
relatata mal-provi u d-dokumenti 
ppreżentati fir-rigward tad-dettalji 
elenkati fil-paragrafu 3.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jerġa' jiddaħħal il-kliem użat fid-Direttiva attwali.

Emenda 808
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Meta l-entità kontraenti jkun 
biħsiebha, wara li tkun ivverifikat l-
ispjegazzjonijiet tal-offerent, taċċetta 
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offerta baxxa wisq li tinkludi provvisti 
u/jew servizzi li joriġinaw minn barra l-
Unjoni, li l-valur tal-provvisti jew is-
servizzi mhux koperti jaqbeż 50 % tal-
valur totali tal-provvisti jew is-servizzi li 
jikkostitwixxu l-offerta, b'konformità mal-
Artikolu 37(a), għandha tinforma lill-
offerenti l-oħra b'dan bil-miktub, inklużi 
r-raġunijiet għall-prezz jew l-ispejjeż 
baxxi wisq mitluba.
Entità kontraenti tista' twaqqaf 
kwalunkwe divulgazzjoni ta' 
informazzjoni jekk din tostakola l-
infurzar tal-liġi, tmur kontra l-interess 
pubbliku, tippreġudika l-interessi 
kummerċjali leġittimi tal-operaturi 
ekonomiċi, kemm jekk pubbliċi kif ukoll 
jekk privati, jew tista' tippreġudika l-
kompetizzjoni ġusta bejniethom.

Or. en

Emenda 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 79a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79a
Offerti li jikkomprendu prodotti li 

joriġinaw f'pajjiżi terzi
1. Dan l-Artikolu għandu japplika 
sakemm ma jkunx hemm dispożizzjonijiet 
legali oħra fis-seħħ u għal offerti li jkopru 
prodotti li joriġinaw f'pajjiżi terzi li 
magħhom l-Unjoni għadha ma 
konkludietx, kemm jekk 
multibilateralment kif ukoll bilateralment, 
ftehim li jiżgura aċċess komparabbli u 
effettiv għal impriżi tal-Unjoni għas-swieq 
ta' dawk il-pajjiżi terzi. Għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-
Unjoni jew l-Istati Membri tagħha 
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rigward pajjiżi terzi.
2. Kull offerta sottomessa għall-għotja ta' 
kuntratt ta' provvista tista' tiġi rifjutata 
fejn il-proporzjon tal-prodotti li joriġinaw 
f'pajjiżi terzi, kif stabbilit bi qbil mar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li 
jistabbilixxi l-Kodiċi Komunitarja tad-
Dwana [1], jaqbeż il-50 % tal-valur totali 
tal-prodotti li jikkositiwixxu l-offerta. 
Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu, 
software użat f'tagħmir tax-xibka tat-
telekomunikazzjonijiet għandu jitqies 
bħala prodotti.
3. Bla ħsara għat-tieni sottoparagrafu, 
fejn żewġ offerti jew aktar huma 
ekwivalenti fid-dawl tal-kriterji tal-għoti 
tal-kuntratt definiti fl-Artikolu 76, 
għandha tingħata preferenza lil dawk l-
offerti li ma jistgħux jiġu rifjutati skont il-
paragrafu 2. Il-prezzijiet ta' dawk l-offerti 
għandhom jitqiesu ekwivalenti għall-
għanijiet ta' dan l-Artikolu, jekk id-
differenza fil-prezz ma taqbiżx it-3 %.
Madankollu, offerta m'għandhiex tiġi 
preferita għal oħra skont l-ewwel 
sottoparagrafu fejn l-aċċettazzoni tagħha 
tkun tobbliga lill-entità kontraenti li 
takkwista tagħmir li għandu karatteristiċi 
tekniċi differenti minn dawk ta' tagħmir 
eżistenti, li jirriżulta f'inkompatibilità, 
diffikultajiet tekniċi fl-operat u l-
manutenzjoni, jew spejjeż sproporzjonati.
4. Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu, dawk 
il-pajjiżi terzi li għalihom il-benefiċċju 
tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
jkunu ġew estiżi bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
bi qbil mal-paragrafu 1 m'għandhomx 
jitqiesu fl-istabbilizzazzjoni tal-
proporzjoni, imsemmija fil-paragrafu 2, 
tal-prodotti li joriġinaw mill-pajjiżi terzi.
5. Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport annwali, li jibda fit-tieni nofs tal-
ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva, dwar il-progress li jkun sar 
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f'negozjati multilaterali jew bilaterali 
rigward aċċess għal impriżi tal-Unjoni fis-
swieq ta' pajjiżi terzi fl-oqsma koperti 
minn din id-Direttiva, dwar kull riżultat li 
dawn in-negozjati setgħu kisbu, u dwar l-
implimentazzjoni fil-prattika tal-ftehimiet 
kollha li jkunu ġew konklużi.
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt 
li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, jistgħu jemendaw id-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu fid-
dawl ta' dawn l-iżviluppi.
[1] ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sakemm jidħol fis-seħħ ir-Regolament (2012/0060(COD)), għandu japplika l-Artikolu 58 tad-
Direttiva 2004/17/KE biex jiġu evitati lakuni ġuridiċi.

Emenda 810
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 79a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79a
Offerti li jikkomprendu prodotti li 

joriġinaw f'pajjiżi terzi
1. Dan l-Artikolu għandu japplika 
sakemm ma jkunx hemm dispożizzjonijiet 
legali oħra fis-seħħ u għal offerti li jkopru 
prodotti li joriġinaw f'pajjiżi terzi li 
magħhom l-Unjoni għadha ma 
konkludietx, kemm jekk 
multibilateralment kif ukoll bilateralment, 
ftehim li jiżgura aċċess komparabbli u 
effettiv għal impriżi tal-Unjoni għas-swieq 
ta' dawk il-pajjiżi terzi. Għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-
Unjoni jew l-Istati Membri tagħha 
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rigward pajjiżi terzi.
2. L-entitajiet kontraenti għandhom jeżiġu 
li l-offerenti jipprovdu informazzjoni dwar 
l-oriġini tal-prodotti u s-servizzi inklużi fl-
offerta, u l-valur tagħhom.  Kwalunkwe 
offerta sottomessa għall-għoti ta' kuntratt 
ta' provvista fejn il-valur tal-prodotti li 
joriġinaw f'pajjiżi terzi, kif stabbilit 
b’konformità mar-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 2913/92 tat-
12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi 
Doganali tal-Komunità, jaqbeż il-50 % 
tal-valur totali tal-prodotti jew servizzi li 
jikkositiwixxu l-offerta, tista' tiġi rifjutata 
skont il-kundizzjonijiet li ġejjin.
3. Fuq talba ta’ entitajiet kontraenti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta jekk 
tapprovax, għal kuntratti ta’ valur stmat 
għal EUR 5 000 000 jew iktar mingħajr it-
Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT), l-
eklużjoni mill-proċeduri għall-għoti ta' 
kuntratti li jinkludu oġġetti jew servizzi li 
joriġinaw barra mill-Unjoni jekk il-valur 
tal-oġġetti jew servizzi li joriġinaw f'pajjiż 
li miegħu l-Unjoni ma kkonkludietx 
ftehim internazzjonali fil-qasam tal-
akkwist pubbliku inklużi impenji dwar l-
aċċess għas-suq jew oġġetti jew servizzi li 
joriġinaw f'pajjiż li miegħu l-Unjoni 
kkonkludiet tali ftehimm, iżda li fir-
rigward tiegħu l-ftehim ma japplikax, 
ikun aktar minn 50% tal-valur totali tal-
oġġetti jew is-servizzi li jikkostitwixxu l-
offerta.
4. Għall-kuntratti msemmija fil-
paragrafu 3, il-Kummissjoni għandha 
tadotta att ta' implimentazzjoni rigward l-
approvazzjoni tal-esklużjoni maħsuba. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami.
5. Meta tadotta atti ta' implimentazzjoni 
skont il-paragrafu 4, il-Kummissjoni 
għandha tapprova l-esklużjoni maħsuba 
fil-każijiet li ġejjin:
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(a) jekk il-ftehim internazzjonali dwar l-
aċċess għas-suq fil-qasam tal-akkwist 
pubbliku bejn l-Unjoni u l-pajjiż minn 
fejn joriġinaw il-prodotti u/jew is-servizzi, 
jinkludi, għall-prodotti u/jew is-servizzi li 
tagħhom tkun qed tiġi proposta l-
esklużjoni, riżervi espliċiti ta' aċċess għas-
suq min-naħa tal-Unjoni;
(b) meta ftehim msemmi fil-punt (a) ma 
jkunx jeżisti u l-pajjiż terz iżomm miżuri 
restrittivi tal-akkwist li jwasslu għal 
nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali fil-ftuħ 
tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz 
ikkonċernat.
Għall-finijiet tal-punt (b), għandu jkun 
preżunt nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali 
meta miżuri restrittivi tal-akkwist 
jirriżultaw f'diskriminazzjonijiet serji u 
ripetittivi tal-operaturi ekonomiċi, prodotti 
u servizzi tal-UE.
Meta tadotta atti ta' implimentazzjoni 
skont il-paragrafu 6, il-Kummissjoni ma 
għandhiex tapprova esklużjoni maħsuba 
fejn din ma tkunx tirrispetta l-impenji 
għall-aċċess għas-suq li tkun ħadet l-
Unjoni fil-ftehimiet internazzjonali 
tagħha.
6. Meta tkun qed tivvaluta jekk jeżistix 
nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali, il-
Kummissjoni għandha teżamina dan li 
ġej:
(a) sa liema livell il-liġijiet dwar l-akkwist 
pubbliku tal-pajjiż ikkonċernat jiżguraw 
trasparenza f'konformità mal-istandards 
internazzjonali fil-qasam tal-akkwist 
pubbliku u jipprekludu kwalunkwe 
diskriminazzjoni kontra l-prodotti, is-
servizzi u l-operaturi ekonomiċi tal-
Unjoni;
(b) sa liema livell l-awtoritajiet pubbliċi 
u/jew l-entitajiet tal-akkwist individwali 
jżommu jew jadottaw prattiki 
diskriminatorji kontra prodotti, servizzi u 
operaturi ekonomiċi tal-Unjoni.



PE492.870v02-00 44/181 AM\909614MT.doc

MT

7. Il-kuntratti konklużi ma' operatur 
ekonomiku bi ksur tal-atti ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
adottati skont il-paragrafu 4, wara l-
esklużjoni maħsuba notifikata mill-
awtoritajiet kontraenti, għandhom jiġu 
ddikjarati ineffettivi fit-tifsira tad-
Direttiva 2007/66/KE.

Or. en

Emenda 811
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 79a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79a
Offerti li jikkomprendu prodotti li 

joriġinaw f'pajjiżi terzi
1. Dan l-Artikolu għandu japplika għal 
offerti li jkopru prodotti jew servizzi li 
joriġinaw f'pajjiżi terzi li magħhom l-
Unjoni Ewropea għadha ma 
kkonkludietx, kemm jekk 
multibilateralment kif ukoll bilateralment, 
ftehim li jiżgura aċċess komparabbli u 
effettiv għal impriżi tal-Unjoni Ewropea 
għas-swieq ta' dawk il-pajjiżi terzi. 
Għandu japplika wkoll għal offerti li 
jinkludu prodotti jew servizzi li joriġinaw 
f'pajjiżi terzi li jkunu suġġetti għal riżerva 
rigward l-aċċess għas-suq Ewropew skont 
it-termini tal-ftehimiet internazzjonali 
dwar l-akkwist pubbliku konklużi mill-
Unjoni Ewropea (ftehimiet bilaterali ta' 
kummerċ ħieles jew ftehim multilaterali 
dwar l-akkwist pubbliku). Għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-
Unjoni Ewropea jew l-Istati Membru 
tagħha rigward pajjiżi terzi.
2. L-entitajiet kontraenti għandhom 
jitolbu lill-offerenti jipprovdu 
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informazzjoni dwar l-oriġini tal-prodotti u 
s-servizzi fl-offerta tagħhom, u l-valur
tagħhom. Dikjarazzjonijiet dwar l-unur 
tal-offerent għandhom jiġu aċċettati 
bħala mezz ta' evidenza preliminari. 
Entità kontraenti tista' titlob, fi 
kwalunkwe stadju fil-proċedura, parti 
mid-dokumentazzjoni jew id-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa. 
Kwalunkwe offerta sottomessa għall-għoti 
ta' kuntratt ta' provvista fejn il-valur tal-
prodotti li joriġinaw f'pajjiżi terzi, kif 
stabbilit b’konformità mar-Regolament 
tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-
12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi 
Doganali tal-Komunità, jaqbeż il-50 % 
tal-valur totali tal-prodotti jew servizzi li 
jikkositiwixxu l-offerta, tista' tiġi rifjutata. 
Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu, 
software użat f'tagħmir tax-xibka tat-
telekomunikazzjonijiet għandu jitqies 
bħala prodotti.
3. Bla ħsara għat-tieni sottoparagrafu, 
fejn żewġ offerti jew aktar huma 
ekwivalenti fid-dawl tal-kriterji tal-għoti 
tal-kuntratt definiti fl-Artikolu 76, 
għandha tingħata preferenza lil dawk l-
offerti li ma jistgħux jiġu rifjutati skont il-
paragrafu 2. Il-prezzijiet ta' dawk l-offerti 
għandhom jitqiesu ekwivalenti għall-
għanijiet ta' dan l-Artikolu, jekk id-
differenza fil-prezz ma taqbiżx it-3 %.
Madankollu, offerta m'għandhiex tiġi 
preferita għal oħra skont l-ewwel 
sottoparagrafu fejn l-aċċettazzoni tagħha 
tkun tobbliga lill-entità kontraenti li 
takkwista tagħmir li għandu karatteristiċi 
tekniċi differenti minn dawk ta' tagħmir 
eżistenti, li jirriżulta f'inkompatibilità, 
diffikultajiet tekniċi fl-operat u l-
manutenzjoni, jew spejjeż sproporzjonati.
4. Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu, dawk 
il-pajjiżi terzi li għalihom il-benefiċċju 
tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
jkun ġie estiż b'Deċiżjoni tal-Kunsill bi 
qbil mal-paragrafu 1 m'għandhomx 
jitqiesu għad-determinazzjoni tal-prodotti 
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u s-servizzi li joriġinaw f'pajjiżi terzi 
msemmija fil-paragrafu 2.
5. Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport annwali, li jibda fit-tieni nofs tal-
ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva, dwar il-progress li jkun sar 
f'negozjati multilaterali jew bilaterali 
rigward aċċess għal impriżi tal-Unjoni 
Ewropea fis-swieq ta' pajjiżi terzi fl-oqsma 
koperti minn din id-Direttiva, dwar kull 
rizultat li dawn in-negozjati setgħu kisbu, 
u dwar l-implimentazzjoni fil-prattika tal-
ftehimiet kollha li jkunu ġew konklużi.
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt 
li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, jistgħu jemendaw id-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu fid-
dawl ta' dawn l-iżviluppi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sakemm ikun hemm l-adozzjoni ta' regolament dwar ir-reċiproċità, għandhom jinżammu 
tranżizzjonalment id-dispożizzjonijiet attwali tal-leġiżlazzjoni dwar il-kuntratti pubbliċi.

Emenda 812
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 79a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79a
Offerti baxxi b'mod anormali li ma 

joriġinawx fl-Unjoni Ewropea
Meta awtorità kontraenti jkun biħsiebha 
taċċetta offerta baxxa b'mod anormali li 
tinkludi xogħlijiet, provvisti jew servizzi li 
ma joriġinawx fl-Unjoni Ewropea, li fiha 
l-valur tax-xogħlijiet, il-provvisti jew is-
servizzi mhux koperti jaqbeż 50 % tal-
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valur totali tax-xogħlijiet, il-provvisti jew 
is-servizzi li jikkostitwixxu l-offerta, l-
awtorità kontraenti, b'konformità mal-
Artikolu 37(a), għandha tinforma lill-
offerenti l-oħra bil-miktub, u tispjega 
għaliex il-prezz jew l-ispejjeż proposti 
huma baxxi b'mod anormali.
Offerti li joriġinaw f'pajjiżi terzi mhux 
marbuta bi ftehim internazzjonali 
għandhom jiġu rrifjutati awtomatikament 
meta l-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu 
aktar minn 50 % orħos mill-ispiża medja 
tal-offerti l-oħra.

Or. fr

Emenda 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 79b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79b
Relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi rigward 

kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi
1. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni b'xi diffikultajiet 
ġenerali, fil-liġi jew fil-fatt, li jkunu 
ltaqgħu magħhom u ġew rapportati mill-
impriżi tagħhom huma u jiżguraw l-għoti 
ta' kuntratti ta' servizz f'pajjiżi terzi.
2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
qabel il-31 ta' Diċembru 2014, u 
perjodikament wara dan, dwar il-ftuħ ta' 
kuntratti ta' servizz f'pajjiż terzi u dwar 
progress f'negozjati ma' dawn il-pajjiżi 
dwar dan is-suġġett, partikolarment fil-
qafas tad-WTO.
3. Il-Kummisssjoni għandha tagħmel 
sforz, billi tavviċina l-pajjiż terz 
konċernat, li tirrimedja kull sitwazzjoni li 
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biha ssib, fuq il-bażi jew tar-rapporti 
msemmija fil-paragrafu 2 jew ta' tagħrif 
ieħor, li, fil-kuntest tal-għotja ta' kuntratti 
ta' servizz, pajjiż terz:
(a) ma jagħtix lill-impriżi tal-Unjoni 
aċċess effettiv komparabbli ma' dak
mogħti mill-Unjoni lill-impriżi minn dak 
il-pajjiż; jew
(b) ma jagħtix lill-impriżi tal-Unjoni 
trattament nazzjonali jew l-istess 
opportunitajiet kompetittivi li huma 
disponibbli lill-impriżi nazzjonali; jew
(c) jagħti impriżi minn pajjiżi terzi oħra 
trattament aktar favorevoli minn impriżi 
tal-Unjoni.
4. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni b'kull diffikultà, fil-liġi 
jew fil-fatt, li jkunu ltaqgħu magħha u li 
tiġi rapportata mill-impriżi tagħhom u li 
huma minħabba fin-nuqqas ta' 
osservanza tad-dispożizzjonijiet legali 
internazzjonali soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XIV meta dawn l-
impriżi jkunu pruvaw jiżguraw l-għoti ta' 
kuntratti f'pajjiżi terzi.
5. Fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-
paragrafi 3 u 4, il-Kummissjoni tista' 
f'kull ħin tipproponi li l-Kunsill jiddeċiedi 
li jissospendi jew jirrestrinġi, fuq perjodu 
li jrid jiġi preskritt fid-deċiżjoni, l-għoti ta' 
kuntratti ta' servizz lil:
(a) impriżi regolati mil-liġi tal-pajjiż terz 
imsemmi;
(b) impriżi affiljati mal-impriżi speċifikati 
f'punt (a) u li għandhom l-uffiċċju 
reġistrat tagħhom fl-Unjoni imma 
m'għandhomx rabta diretta u effettiva 
mal-ekonomija ta' Stat Membru;
(c) impriżi li jissottomettu offerti li 
għandhom bħala l-kontenut tas-suġġett 
tagħhom servizzi li joriġinaw fil-pajjiż terz 
imsemmi.
Il-Kunsill għandu jaġixxi, b'maġġoranza 
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kwalifikata, kemm jista' jkun malajr.
Il-Kummissjoni tista' tipproponi dawn il-
miżuri fuq l-inizjattiva tagħha stess jew 
mat-talba ta' Stat Membru.
6. Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għall-irbit tal-Unjoni 
f'relazzjoni ma' pajjiżi terzi li joħorġu 
minn ftehim internazzjonali dwar akkwist 
pubbliku, partikolarment fil-qafas tad-
WTO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sakemm jidħol fis-seħħ ir-Regolament (2012/0060(COD)), għandu japplika l-Artikolu 59 tad-
Direttiva 2004/17/KE biex jiġu evitati lakuni ġuridiċi.

Emenda 814
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 79b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79b
Relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi rigward 

kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi
1. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni b'kull diffikultà 
ġenerali, fil-liġi jew fil-fatt, li jkunu 
ltaqgħu magħha u li tkun ġiet 
irrapportata mill-impriżi tagħhom huma u 
jiżguraw l-għoti ta' kuntratti ta' xogħlijiet, 
provvisti u servizzi f'pajjiżi terzi.
2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
perjodikament dwar il-ftuħ ta' kuntratti 
ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi f'pajjiżi 
terzi u dwar progress f'negozjati ma' 
dawn il-pajjiżi dwar dan is-suġġett, 
partikolarment fil-qafas tal-WTO.
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3. Il-Kummisssjoni għandha tagħmel 
sforz, billi tavviċina l-pajjiż terz 
konċernat, li tirrimedja kull sitwazzjoni li 
biha ssib, fuq il-bażi jew tar-rapporti 
riferiti fil-paragrafu 2 jew ta' tagħrif 
ieħor, li, fil-kuntest tal-għoti ta' kuntratti 
ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi, pajjiż 
terz:
(a) ma jagħtix lill-impriżi tal-Unjoni 
aċċess effettiv komparabbli ma' dak 
mogħti mill-Unjoni lill-impriżi minn dak 
il-pajjiż;
(b) ma jagħtix lill-impriżi tal-Unjoni 
trattament nazzjonali jew l-istess 
opportunitajiet kompetittivi li huma 
disponibbli lill-impriżi nazzjonali; jew
(c) jagħti impriżi minn pajjiżi terzi oħra 
trattament aktar favorevoli minn impriżi 
tal-Unjoni.
4. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni b'kull diffikultà, fil-liġi 
jew fil-fatt, li jkunu ltaqgħu magħha u li 
tiġi rapportata mill-impriżi tagħhom u li 
huma minħabba fin-nuqqas ta' 
osservanza tad-dispożizzjonijiet 
internazzjonali soċjali u ambjentali 
mniżżla f'lista fl-Anness XIV meta dawn 
l-impriżi jkunu pruvaw jiżguraw l-għoti 
ta' kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u 
servizzi f'pajjiżi terzi.
5. Fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-
paragrafi 3 u 4, il-Kummissjoni tista' 
f'kull ħin tipproponi li l-Kunsill jiddeċiedi 
li jissospendi jew jirrestrinġi, fuq perjodu 
li jrid jiġi preskritt fid-deċiżjoni, l-għoti ta' 
kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi 
lil:
(a) impriżi regolati mil-liġi tal-pajjiż terz 
imsemmi;
(b) impriżi affiljati mal-impriżi speċifikati 
f'punt (a) u li għandhom l-uffiċċju 
reġistrat tagħhom fl-Unjoni imma 
m'għandhomx rabta diretta u effettiva 
mal-ekonomija ta' Stat Membru;
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(c) impriżi li jissottomettu offerti li 
għandhom bħala l-kontenut tas-suġġett 
tagħhom xogħlijiet, provvisti u servizzi li 
joriġinaw fil-pajjiż terz imsemmi.
Il-Kunsill għandu jaġixxi, b'maġġoranza 
kwalifikata, kemm jista' jkun malajr.
Il-Kummissjoni tista' tipproponi dawn il-
miżuri fuq l-inizjattiva tagħha stess jew 
mat-talba ta' Stat Membru.
6. Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għall-irbit tal-Unjoni 
f'relazzjoni ma' pajjiżi terzi li joħorġu 
minn ftehim internazzjonali dwar akkwist 
pubbliku, partikolarment fil-qafas tad-
WTO.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sakemm jiġi adottat regolament dwar ir-reċiproċità, huwa xieraq li tinżamm il-leġiżlazzjoni 
attwali dwar l-akkwist pubbliku.

Emenda 815
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Titolu 2 – kapitolu 3 – taqsima 3 – subtaqsima 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Subtaqsima 2a
Offerti li jikkomprendu prodotti li 

joriġinaw f'pajjiżi terzi u r-relazzjonijiet 
ma' dawk il-pajjiżi

Artikolu 79a
Offerti li jikkomprendu prodotti li 

joriġinaw f'pajjiżi terzi
1. Dan l-Artikolu għandu japplika għal 
offerti li jkopru prodotti li joriġinaw 
f'pajjiżi terzi li magħhom l-Unjoni 
Ewropea għadha ma kkonkludietx, kemm 
jekk multibilateralment kif ukoll 
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bilateralment, ftehim li jiżgura aċċess 
komparabbli u effettiv għal impriżi tal-
Unjoni Ewropea għas-swieq ta' dawk il-
pajjiżi terzi. Għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi tal-Unjoni 
Ewropea jew l-Istati Membru tagħha 
rigward pajjiżi terzi.
2. Kull offerta sottomessa għall-għotja ta' 
kuntratt ta' provvista tista' tiġi rifjutata 
fejn il-proporzjon tal-prodotti li joriġinaw 
f'pajjiżi terzi, kif stabbilit bi qbil mar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li 
jistabbilixxi l-Kodiċi Komunitarja tad-
Dwana, jaqbeż il-50 % tal-valur totali tal-
prodotti li jikkositiwixxu l-offerta. Għall-
għanijiet ta' dan l-Artikolu, software użat 
f'tagħmir tax-xibka tat-
telekomunikazzjonijiet għandu jitqies 
bħala prodotti.
3. Bla ħsara għat-tieni sottoparagrafu, 
fejn żewġ offerti jew aktar huma 
ekwivalenti fid-dawl tal-kriterji tal-għoti 
tal-kuntratt definiti fl-Artikolu 72, 
għandha tingħata preferenza lil dawk l-
offerti li ma jistgħux jiġu rifjutati skont il-
paragrafu 2. Il-prezzijiet ta' dawk l-offerti 
għandhom jitqiesu ekwivalenti għall-
għanijiet ta' dan l-Artikolu, jekk id-
differenza fil-prezz ma taqbiżx it-3 %.
Madankollu, offerta m'għandhiex tiġi 
preferita għal oħra skont l-ewwel 
sottoparagrafu fejn l-aċċettazzoni tagħha 
tkun tobbliga lill-entità kontraenti li 
takkwista tagħmir li għandu karatteristiċi 
tekniċi differenti minn dawk ta' tagħmir 
eżistenti, li jirriżulta f'inkompatibilità, 
diffikultajiet tekniċi fl-operat u l-
manutenzjoni, jew spejjeż sproporzjonati.
4. Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu, dawk 
il-pajjiżi terzi li għalihom il-benefiċċju 
tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
jkun ġie estiż b'Deċiżjoni tal-Kunsill bi 
qbil mal-paragrafu 1 m'għandhomx 
jitqiesu għad-determinazzjoni tal-prodotti 
li joriġinaw f'pajjiżi terzi msemmija fil-
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paragrafu 2.
5. Il-Kummissjoni għandha tissottometti
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport annwali, li jibda fit-tieni nofs tal-
ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva, dwar il-progress li jkun sar 
f'negozjati multilaterali jew bilaterali 
rigward aċċess għal impriżi tal-Unjoni 
Ewropea fis-swieq ta' pajjiżi terzi fl-oqsma 
koperti minn din id-Direttiva, dwar kull 
rizultat li dawn in-negozjati setgħu kisbu, 
u dwar l-implimentazzjoni fil-prattika tal-
ftehimiet kollha li jkunu ġew konklużi.
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt 
li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, jistgħu jemendaw dan l-
Artikolu fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi.

Artikolu 79b
Relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi rigward 

kuntratti ta' xogħlijiet, provvista u servizz
1. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni b'xi diffikultajiet 
ġenerali, fil-liġi jew fil-fatt, li jkunu 
ltaqgħu magħhom u ġew rapportati mill-
impriżi tagħhom huma u jiżguraw l-għoti 
ta' kuntratti ta' servizz f'pajjiżi terzi.
2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
perjodikament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar il-ftuħ ta' kuntratti ta' 
servizz f'pajjiżi terzi u dwar progress 
f'negozjati ma' dawn il-pajjiżi dwar dan 
is-suġġett, partikolarment fil-qafas tal-
ODS.
3. Il-Kummisssjoni għandha tagħmel 
sforz, billi tavviċina l-pajjiż terz 
konċernat, li tirrimedja kull sitwazzjoni li 
biha ssib, fuq il-bażi jew tar-rapporti 
riferiti fil-paragrafu 2 jew ta' tagħrif 
ieħor, li, fil-kuntest ta' l-għotja ta' 
kuntratti ta' servizz, pajjiż terz:
(a) ma jagħtix lill-impriżi tal-Unjoni 
Ewropea aċċess effettiv komparabbli ma' 
dak mogħti mill-Unjoni Ewropea lill-
impriżi minn dak il-pajjiż;
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(b) ma jagħtix lill-impriżi tal-Unjoni 
Ewropea trattament nazzjonali jew l-istess 
opportunitajiet kompetittivi li huma 
disponibbli lill-impriżi nazzjonali; jew
(c) jagħti impriżi minn pajjiżi terzi oħra 
trattament aktar favorevoli minn impriżi 
tal-Unjoni Ewropea.
4. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni b'kull diffikultà, fil-liġi 
jew fil-fatt, li jkunu ltaqgħu magħha u li 
tiġi rapportata mill-impriżi tagħhom u li 
huma minħabba fin-nuqqas ta' 
osservanza tad-dispożizzjonijiet 
internazzjonali tal-liġi tax-xogħol 
imniżżla f'lista fl-Anness XIV meta dawn 
l-impriżi jkunu pruvaw jiżguraw l-għoti 
ta' kuntratti f'pajjiżi terzi.
5. Fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-
paragrafi 3 u 4, il-Kummissjoni tista' 
f'kull ħin tipproponi li l-Kunsill jiddeċiedi 
li jissospendi jew jirrestrinġi, fuq perjodu 
li jrid jiġi preskritt fid-deċiżjoni, l-għoti ta' 
kuntratti ta' servizz lil:
(a) impriżi regolati mil-liġi tal-pajjiż terz 
imsemmi;
(b) impriżi affiljati mal-impriżi speċifikati 
f'punt (a) u li għandhom l-uffiċċju 
reġistrat tagħhom fl-Unjoni Ewropea 
imma m'għandhomx rabta diretta u 
effettiva mal-ekonomija ta' Stat Membru;
(c) impriżi li jissottomettu offerti li 
għandhom bħala l-kontenut tas-suġġett 
tagħhom servizzi li joriġinaw fil-pajjiż terz 
imsemmi.
Il-Kunsill għandu jaġixxi, b'maġġoranza 
kwalifikata, kemm jista' jkun malajr.
Il-Kummissjoni tista' tipproponi dawn il-
miżuri fuq l-inizjattiva tagħha stess jew 
mat-talba ta' Stat Membru.
6. Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għall-irbit tal-Unjoni 
Ewropea f'relazzjoni ma' pajjiżi terzi li 
joħorġu minn ftehim internazzjonali dwar 
akkwist pubbliku, partikolarment fil-qafas 
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tal-ODS.
__________________
[1] ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ħassret dawn id-dispożizzjonijiet bl-għan tal-adozzjoni tal-istrument ta' 
reċiproċità tagħha. Billi dan it-test ġie pospost, dawn iż-żewġ Artikoli reġgħu ddaħħlu bħala 
miżura temporanja, biex tiġi evitata lakuna legali. Ma jibqgħux validi mad-dħul fis-seħħ tar-
regolament dwar l-aċċess ta' oġġetti u servizzi ta' pajjiżi terzi għas-suq intern tal-Unjoni 
Ewropea fl-akkwist pubbliku u mal-istabbiliment ta' proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati 
dwar l-aċċess għall-oġġetti u s-servizzi tal-Unjoni Ewropea għas-swieq tal-akkwist pubbliku 
tal-pajjiżi terzi.

Emenda 816
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80 imħassar
Kundizzjonijiet għat-twettiq ta’ kuntratt
L-entitajiet kontraenti jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċjali 
relatati mat-twettiq ta’ kuntratt, dejjem 
jekk dawn jiġu indikati fis-sejħa għall-
kompetizzjoni jew fl-ispeċifikazzjonijiet. 
Dawk il-kundizzjonijiet jistgħu b’mod 
partikolari jikkonċernaw 
kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali. 
Jistgħu jinkludu wkoll ir-rekwiżit li l-
atturi ekonomiċi jipprevedu kumpensi 
għar-riskji taż-żidiet fil-prezzijiet li huma 
r-riżultat tal-fluttwazzjoni tal-prezz 
(hedging) u li jistgħu ikollhom impatt 
sostanzjali fuq it-twettiq tal-kuntratt.

Or. de



PE492.870v02-00 56/181 AM\909614MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Kull kriterju mhux marbut mal-akkwist użat fil-proċeduri tal-għoti tal-kuntratti għandu jkun 
marbut mill-qrib mas-suġġett tal-kuntratt.  Il-fatt li l-awtoritajiet kontraenti jitħallew 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-eżekuzzjoni ta' kuntratt, b'mod partikolari 
kundizzjonijiet relatati ma' kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali, jista' jwassal lil dawk l-
awtoritajiet jiżvijaw mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 66 u l-kriterji tal-għoti li jistabbilixxu.

Emenda 817
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 80 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq 
ta’ kuntratt, dejjem jekk dawn jiġu indikati 
fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew fl-
ispeċifikazzjonijiet. Dawk il-
kundizzjonijiet jistgħu b’mod partikolari 
jikkonċernaw kunsiderazzjonijiet soċjali u 
ambjentali. Jistgħu jinkludu wkoll ir-
rekwiżit li l-atturi ekonomiċi jipprevedu 
kumpensi għar-riskji taż-żidiet fil-
prezzijiet li huma r-riżultat tal-
fluttwazzjoni tal-prezz (hedging) u li 
jistgħu ikollhom impatt sostanzjali fuq it-
twettiq tal-kuntratt.

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċjali marbuta mas-
suġġett u relatati mat-twettiq ta’ kuntratt, 
dejjem jekk dawn jiġu indikati fis-sejħa 
għall-kompetizzjoni jew fl-
ispeċifikazzjonijiet. Dawk il-
kundizzjonijiet jistgħu b’mod partikolari 
jikkonċernaw kunsiderazzjonijiet soċjali u 
ambjentali.

Or. en

Emenda 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq 
ta’ kuntratt, dejjem jekk dawn jiġu indikati 

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq 
ta’ kuntratt, dejjem jekk dawn jiġu indikati 
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fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew fl-
ispeċifikazzjonijiet. Dawk il-
kundizzjonijiet jistgħu b’mod partikolari 
jikkonċernaw kunsiderazzjonijiet soċjali u 
ambjentali. Jistgħu jinkludu wkoll ir-
rekwiżit li l-atturi ekonomiċi jipprevedu 
kumpensi għar-riskji taż-żidiet fil-prezzijiet 
li huma r-riżultat tal-fluttwazzjoni tal-prezz 
(hedging) u li jistgħu ikollhom impatt 
sostanzjali fuq it-twettiq tal-kuntratt.

fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew fl-
ispeċifikazzjonijiet. Dawk il-
kundizzjonijiet jistgħu jinkludu
kunsiderazzjonijiet ekonomiċi, innovattivi, 
ambjentali jew soċjali. Jistgħu jinkludu 
wkoll ir-rekwiżit li l-atturi ekonomiċi 
jipprevedu kumpensi għar-riskji taż-żidiet 
fil-prezzijiet li huma r-riżultat tal-
fluttwazzjoni tal-prezz (hedging) u li jista' 
jkollhom impatt sostanzjali fuq it-twettiq 
tal-kuntratt. Madankollu, l-ebda waħda 
minn dawk il-kundizzjonijiet speċjali 
m'għandha tirriżulta fit-telf tar-rabta 
mas-suġġett tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq 
ta’ kuntratt, dejjem jekk dawn jiġu indikati 
fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew fl-
ispeċifikazzjonijiet. Dawk il-
kundizzjonijiet jistgħu b’mod partikolari 
jikkonċernaw kunsiderazzjonijiet soċjali u 
ambjentali. Jistgħu jinkludu wkoll ir-
rekwiżit li l-atturi ekonomiċi jipprevedu 
kumpensi għar-riskji taż-żidiet fil-prezzijiet 
li huma r-riżultat tal-fluttwazzjoni tal-prezz 
(hedging) u li jistgħu ikollhom impatt 
sostanzjali fuq it-twettiq tal-kuntratt.

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq 
ta’ kuntratt, dejjem jekk dawn jiġu indikati 
fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew fl-
ispeċifikazzjonijiet. Dawk il-
kundizzjonijiet jistgħu jinkludu 
kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali, u 
jistgħu jinkludu wkoll il-ħarsien soċjali u 
tal-impjieg u kundizzjonijiet tax-xogħol li 
japplikaw fil-post fejn ix-xogħol, is-servizz 
jew il-provvista għandhom jitwettqu kif 
stabbilit mil-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew 
minn ftehimiet kollettivi jew 
dispożizzjonijiet tal-liġi tax-xogħol 
elenkati fl-Anness XIV. Jistgħu jinkludu 
wkoll ir-rekwiżit li l-atturi ekonomiċi 
jipprevedu kumpensi għar-riskji taż-żidiet 
fil-prezzijiet li huma r-riżultat tal-
fluttwazzjoni tal-prezz (hedging) u li jista' 
jkollhom impatt sostanzjali fuq it-twettiq 
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tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 820
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq 
ta’ kuntratt, dejjem jekk dawn jiġu indikati 
fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew fl-
ispeċifikazzjonijiet. Dawk il-
kundizzjonijiet jistgħu b’mod partikolari 
jikkonċernaw kunsiderazzjonijiet soċjali u 
ambjentali. Jistgħu jinkludu wkoll ir-
rekwiżit li l-atturi ekonomiċi jipprevedu 
kumpensi għar-riskji taż-żidiet fil-
prezzijiet li huma r-riżultat tal-
fluttwazzjoni tal-prezz (hedging) u li 
jistgħu ikollhom impatt sostanzjali fuq it-
twettiq tal-kuntratt.

1. L-entitajiet kontraenti jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċjali 
relatati mat-twettiq ta’ kuntratt, dejjem 
jekk dawn jiġu indikati fis-sejħa għall-
kompetizzjoni jew fl-ispeċifikazzjonijiet. 
Dawk il-kundizzjonijiet jistgħu b’mod 
partikolari jikkonċernaw 
kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali.

2. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu 
forom ta' kumpens għall-atturi ekonomiċi 
f'każ ta' żidiet fil-prezzijiet li huwa 
impossibbli li jiġu previsti meta titressaq l-
offerta.

Or. it

Emenda 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq 

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċjali 



AM\909614MT.doc 59/181 PE492.870v02-00

MT

ta’ kuntratt, dejjem jekk dawn jiġu indikati 
fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew fl-
ispeċifikazzjonijiet. Dawk il-
kundizzjonijiet jistgħu b’mod partikolari 
jikkonċernaw kunsiderazzjonijiet soċjali u 
ambjentali. Jistgħu jinkludu wkoll ir-
rekwiżit li l-atturi ekonomiċi jipprevedu 
kumpensi għar-riskji taż-żidiet fil-prezzijiet 
li huma r-riżultat tal-fluttwazzjoni tal-prezz 
(hedging) u li jistgħu ikollhom impatt 
sostanzjali fuq it-twettiq tal-kuntratt.

relatati mat-twettiq ta’ kuntratt, dejjem 
jekk dawn jiġu indikati fis-sejħa għall-
kompetizzjoni jew fl-ispeċifikazzjonijiet. 
Dawk il-kundizzjonijiet għandhom 
jinkludu obbligi ta' konformità relatati 
mal-kundizzjonijiet soċjali u tal-impjieg, 
bħas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol, is-sigurtà soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol, kif stabbilit fil-
liġijiet, ir-regolamenti jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi tal-UE u 
dawk nazzjonali, id-deċiżjonijiet ta' 
arbitraġġ, il-ftehimiet kollettivi u l-
kuntratti u d-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali tax-xogħol elenkati fl-
Anness XIV, li japplikaw fil-post fejn 
jitwettqu x-xogħol, is-servizz jew il-
provvista. Dawn l-obbligi għandhom 
japplikaw ukoll f'sitwazzjonijiet 
transkonfinali, fejn ħaddiema minn Stat 
Membru jipprovdu servizzi fi Stat 
Membru ieħor. Jistgħu jinkludu wkoll ir-
rekwiżit li l-atturi ekonomiċi jipprevedu 
kumpensi għar-riskji taż-żidiet fil-prezzijiet 
li huma r-riżultat tal-fluttwazzjoni tal-prezz 
(hedging) u li jista' jkollhom impatt 
sostanzjali fuq it-twettiq tal-kuntratt.

Or. de

Emenda 822
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq 
ta’ kuntratt, dejjem jekk dawn jiġu indikati 
fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew fl-
ispeċifikazzjonijiet. Dawk il-
kundizzjonijiet jistgħu b’mod partikolari 
jikkonċernaw kunsiderazzjonijiet soċjali u 
ambjentali. Jistgħu jinkludu wkoll ir-

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq 
ta’ kuntratt, dejjem jekk dawn jiġu indikati 
fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew fl-
ispeċifikazzjonijiet. Dawk il-
kundizzjonijiet jistgħu b’mod partikolari 
jikkonċernaw kunsiderazzjonijiet soċjali u 
ambjentali. Jistgħu jinkludu wkoll ir-



PE492.870v02-00 60/181 AM\909614MT.doc

MT

rekwiżit li l-atturi ekonomiċi jipprevedu 
kumpensi għar-riskji taż-żidiet fil-
prezzijiet li huma r-riżultat tal-
fluttwazzjoni tal-prezz (hedging) u li 
jistgħu ikollhom impatt sostanzjali fuq it-
twettiq tal-kuntratt.

rekwiżit li l-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu forom ta' kumpens biex ikopru 
r-riskji taż-żidiet fil-prezzijiet li huwa 
impossibbli li jiġu previsti meta titressaq l-
offerta u li jista' jkollhom impatt 
sostanzjali fuq it-twettiq tal-kuntratt.

Or. it

Emenda 823
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq 
ta’ kuntratt, dejjem jekk dawn jiġu indikati 
fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew fl-
ispeċifikazzjonijiet. Dawk il-
kundizzjonijiet jistgħu b’mod partikolari 
jikkonċernaw kunsiderazzjonijiet soċjali u 
ambjentali. Jistgħu jinkludu wkoll ir-
rekwiżit li l-atturi ekonomiċi jipprevedu 
kumpensi għar-riskji taż-żidiet fil-prezzijiet 
li huma r-riżultat tal-fluttwazzjoni tal-prezz 
(hedging) u li jistgħu ikollhom impatt 
sostanzjali fuq it-twettiq tal-kuntratt.

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċjali relatati mat-twettiq 
ta’ kuntratt, dejjem jekk dawn jiġu indikati 
fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew fl-
ispeċifikazzjonijiet. Dawk il-
kundizzjonijiet jistgħu b’mod partikolari 
jikkonċernaw miżuri ta' taħriġ għall-
persuni qegħda u għaż-żgħażagħ. Jistgħu 
jinkludu wkoll ir-rekwiżit li l-atturi 
ekonomiċi jipprevedu kumpensi għar-riskji 
taż-żidiet fil-prezzijiet li huma r-riżultat 
tal-fluttwazzjoni tal-prezz (hedging) u li 
jista' jkollhom impatt sostanzjali fuq it-
twettiq tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 824
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-entità 
kontraenti tista’ titlob jew tista’ tkun 

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-entità 
kontraenti tista’ titlob lill-offerent sabiex 
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meħtieġa minn Stat Membru li titlob lill-
offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika 
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista’ 
jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti.

fl-offerta tiegħu jindika kwalunkwe sehem 
mill-kuntratt li hu jista’ jkollu l-ħsieb li 
jagħti bħala sottokuntratt lil partijiet terzi u 
jindika anki kwalunkwe sottokuntratturi 
proposti. Meta jinħtieġu kompetenzi u/jew 
tagħmir speċjali, is-sottokuntratturi 
għandhom jissemmew fil-kuntratt tal-
akkwist mill-kuntrattur ewlieni.

Or. en

Emenda 825
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-entità 
kontraenti tista’ titlob jew tista’ tkun 
meħtieġa minn Stat Membru li titlob lill-
offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika 
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista’ 
jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti.

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-entità 
kontraenti għandha titlob lill-offerent 
sabiex fl-offerta tiegħu jindika kwalunkwe 
sehem mill-kuntratt li hu jista’ jkollu l-
ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti, filwaqt li 
jipprovdi informazzjoni rigward is-
sottokuntrattur inklużi l-ismijiet, id-
dettalji fejn jistgħu jiġu kkuntattjati u r-
rappreżentanti legali tagħhom.

Kwalunkwe bidla fil-katina tas-
sottokuntrattar għandha tiġi proposta 
mill-operatur ekonomiku u għandu jkun 
hemm qbil dwarha mill-entità kontraenti. 
Fil-każ li l-bidla proposta tkun 
tirrigwarda wkoll l-involviment ta’ 
sottokuntrattur ġdid, il-kuntrattur ewlieni 
għandu jindika l-isem tiegħu, id-dettalji 
fejn jista’ jiġi kkuntattjat u r-
rappreżentanti legali tiegħu.
Kwalunkwe operatur fil-katina tas-
sottokuntrattar għandu jiżgura r-rispett 
tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u 
tal-kundizzjonijiet stabbiliti fid-dokumenti 
tal-akkwist u għandu jiggarantixxi twettiq 
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tal-kompiti konnessi mal-kuntratt 
ekwivalenti għal dak definit fl-offerta.

Or. en

Emenda 826
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-entità 
kontraenti tista’ titlob jew tista’ tkun 
meħtieġa minn Stat Membru li titlob lill-
offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika 
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista’ 
jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt 
lil partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti.

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-entità 
kontraenti trid titlob lill-offerent sabiex fl-
offerta tiegħu jindika s-sehem mill-kuntratt 
li jixtieq li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti, filwaqt li 
jipprovdi informazzjoni rigward is-
sottokuntrattur, inklużi l-ismijiet, id-
dettalji fejn jistgħu jiġu kkuntattjati u r-
rappreżentanti legali. L-entità kontraenti 
trid tiġi infurmata bla dewmien dwar kull 
bidla fil-katina tas-sottokuntrattar.

Or. fr

Emenda 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-entità 
kontraenti tista’ titlob jew tista’ tkun 
meħtieġa minn Stat Membru li titlob lill-
offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika 
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista’ 
jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti.

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtorità
kontraenti għandha titlob jew għandha
tkun meħtieġa minn Stat Membru li titlob 
lill-offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika 
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista’ 
jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti u jagħti 
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informazzjoni dwar is-sottokuntratturi, 
inklużi isimhom, id-dettalji fejn jistgħu 
jiġu kkuntattjati u r-rappreżentanti legali 
tagħhom. Kwalunkwe bidla fil-katina tas-
sottokuntrattar u dettalji ta' 
sottokuntratturi ġodda, inklużi isimhom, 
id-dettalji fejn jistgħu jiġu kkuntattjati u 
r-rappreżentanti legali tagħhom, 
għandhom jiġu indikati bla dewmien lill-
awtorità kontraenti.

Or. de

Emenda 828
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jillimitaw 
il-possibilità li offerent jagħmel 
sottokuntrattar fl-eżekuzzjoni ta’ kuntratt 
pubbliku għal massimu ta’ tliet 
sottokuntratturi suċċessivi jew inqas. L-
entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
limiti ulterjuri għall-użu tas-
sottokuntrattar, fir-rigward tal-għadd ta' 
sottokuntratturi jew ta' sottokuntratturi 
suċċessivi jew għall-possibilità ta’ bidliet 
fil-katina tas-sottokuntrattar, jew jistgħu 
jistabbilixxu li l-ebda parti mill-kuntratt 
ma għandha tiġi ssottokuntrattata lil 
partijiet terzi.

Or. en

Emenda 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-raġunijiet għall-użu tas-
sottokuntratturi għandhom jiġu stabbiliti 
fid-dokumenti tal-akkwist; għandhom 
ikunu bbażati fuq kunsiderazzjonijiet 
tekniċi u m'għandhomx jitfasslu biex 
jitnaqqsu l-ispejjeż tax-xogħol.

Or. de

Emenda 830
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Ir-raġunijiet għall-użu ta' 
sottokuntratturi għandhom jiġu stipulati 
fid-dokumenti tal-akkwist, immotivati 
strettament minħabba kunsiderazzjonijiet 
tekniċi u mhux sabiex jiġu evitati l-obbligi 
u l-leġiżlazzjoni relevanti li japplikaw fejn 
iseħħ il-forniment ta' xogħlijiet, servizzi u 
provvisti;

Or. en

Emenda 831
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
fuq talba tas-sottokuntrattur u fejn in-
natura tal-kuntratt tkun tippermetti dan, 
l-entità kontraenti għandha tittrasferixxi 
l-ħlasijiet dovuti direttament lis-

imħassar
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sottokuntrattur għas-servizzi, il-provvisti 
jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-kuntrattur 
prinċipali. Fit-tali każ, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw mekkaniżmi 
xierqa li jippermettu lill-kuntrattur 
prinċipali sabiex joġġezzjona għal 
ħlasijiet mhux dovuti. L-arranġamenti li 
jikkonċernaw dak il-mod ta’ ħlas 
għandhom jiġu stabbiliti fid-dokumenti 
tal-akkwist.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-relazzjoni bejn kuntrattur u sottokuntrattur hija element fundamentali tal-liġi kuntrattwali. 
Il-proposta se twassal għal sitwazzjonijiet li fihom is-sottokuntrattur jipprova jitħallas 
direttament mill-awtorità kontraenti u tista' ċċaħħad lill-awtorità mid-dritt tagħha li ma 
tħallsx lill-kuntrattur għal raġunijiet validi rigward l-eżekuzzjoni tal-kuntratt.

Emenda 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
fuq talba tas-sottokuntrattur u fejn in-
natura tal-kuntratt tkun tippermetti dan, 
l-entità kontraenti għandha tittrasferixxi 
l-ħlasijiet dovuti direttament lis-
sottokuntrattur għas-servizzi, il-provvisti 
jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-kuntrattur 
prinċipali. Fit-tali każ, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw mekkaniżmi 
xierqa li jippermettu lill-kuntrattur 
prinċipali sabiex joġġezzjona għal 
ħlasijiet mhux dovuti. L-arranġamenti li 
jikkonċernaw dak il-mod ta’ ħlas 
għandhom jiġu stabbiliti fid-dokumenti 
tal-akkwist.

imħassar

Or. fr
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Emenda 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
fuq talba tas-sottokuntrattur u fejn in-
natura tal-kuntratt tkun tippermetti dan, 
l-entità kontraenti għandha tittrasferixxi 
l-ħlasijiet dovuti direttament lis-
sottokuntrattur għas-servizzi, il-provvisti 
jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-kuntrattur 
prinċipali. Fit-tali każ, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw mekkaniżmi 
xierqa li jippermettu lill-kuntrattur 
prinċipali sabiex joġġezzjona għal 
ħlasijiet mhux dovuti. L-arranġamenti li 
jikkonċernaw dak il-mod ta’ ħlas 
għandhom jiġu stabbiliti fid-dokumenti 
tal-akkwist.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pagament dirett mill-awtoritajiet kontraenti lis-sottokuntratturi jikser il-prinċipju legali tal-
libertà kuntrattwali u jneħħi l-influwenza li l-fornituri ewlenin għandhom fuq il-katina tal-
provvista tagħhom f'termini ta' żgurar ta' forniment ta' kwalità u fil-ħin tal-prodott jew tas-
servizz mogħti lis-sottokuntrattur.

Emenda 834
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
fuq talba tas-sottokuntrattur u fejn in-
natura tal-kuntratt tkun tippermetti dan, 

imħassar
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l-entità kontraenti għandha tittrasferixxi 
l-ħlasijiet dovuti direttament lis-
sottokuntrattur għas-servizzi, il-provvisti 
jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-kuntrattur 
prinċipali. Fit-tali każ, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw mekkaniżmi 
xierqa li jippermettu lill-kuntrattur 
prinċipali sabiex joġġezzjona għal 
ħlasijiet mhux dovuti. L-arranġamenti li 
jikkonċernaw dak il-mod ta’ ħlas 
għandhom jiġu stabbiliti fid-dokumenti 
tal-akkwist.

Or. de

Emenda 835
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li fuq 
talba tas-sottokuntrattur u fejn in-natura 
tal-kuntratt tkun tippermetti dan, l-entità 
kontraenti għandha tittrasferixxi l-ħlasijiet 
dovuti direttament lis-sottokuntrattur
għas-servizzi, il-provvisti jew ix-xogħlijiet
pprovduti lill-kuntrattur prinċipali. Fit-tali 
każ, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu lill-kuntrattur prinċipali sabiex 
joġġezzjona għal ħlasijiet mhux dovuti. L-
arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod 
ta’ ħlas għandhom jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-akkwist.

2. L-Istati Membri għandhom jillimitaw il-
possibilità li offerent jagħmel 
sottokuntrattar fl-eżekuzzjoni ta’ kuntratt 
pubbliku għal massimu ta’ tliet 
sottokuntratturi suċċessivi jew inqas. L-
Istati Membri għandhom jiddeċiedu li fuq 
talba tas-sottokuntrattur u fejn in-natura 
tal-kuntratt tkun tippermetti dan, l-entità 
kontraenti trid tittrasferixxi l-ħlasijiet 
dovuti direttament lis-sottokuntratturi
għas-servizzi, il-provvisti jew ix-xogħlijiet 
pprovduti lill-kuntrattur prinċipali. Fit-tali 
każ, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu lill-kuntrattur prinċipali sabiex 
joġġezzjona għal ħlasijiet mhux dovuti. L-
arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod 
ta’ ħlas jridu jiġu determinati fid-
dokumenti tal-akkwist.

Or. fr
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Emenda 836
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li fuq 
talba tas-sottokuntrattur u fejn in-natura 
tal-kuntratt tkun tippermetti dan, l-entità 
kontraenti għandha tittrasferixxi l-ħlasijiet 
dovuti direttament lis-sottokuntrattur għas-
servizzi, il-provvisti jew ix-xogħlijiet 
pprovduti lill-kuntrattur prinċipali. Fit-tali 
każ, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu lill-kuntrattur prinċipali sabiex 
joġġezzjona għal ħlasijiet mhux dovuti. L-
arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod 
ta’ ħlas għandhom jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-akkwist.

2. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu li 
fuq talba tas-sottokuntrattur, bil-kunsens 
tal-kuntrattur ewlieni, u fejn in-natura tal-
kuntratt tkun tippermetti dan, l-entità 
kontraenti għandha tittrasferixxi l-ħlasijiet 
dovuti direttament lis-sottokuntrattur għas-
servizzi, il-provvisti jew ix-xogħolijiet 
pprovduti lill-kuntrattur prinċipali. Fit-tali 
każ, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu lill-kuntrattur prinċipali sabiex 
joġġezzjona għal ħlasijiet mhux dovuti. L-
arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod 
ta’ ħlas għandhom jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-akkwist.

Or. it

Emenda 837
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li fuq 
talba tas-sottokuntrattur u fejn in-natura 
tal-kuntratt tkun tippermetti dan, l-entità
kontraenti għandha tittrasferixxi l-ħlasijiet 
dovuti direttament lis-sottokuntrattur għas-
servizzi, il-provvisti jew ix-xogħlijiet 
pprovduti lill-kuntrattur prinċipali. Fit-tali 
każ, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu lill-kuntrattur prinċipali sabiex 
joġġezzjona għal ħlasijiet mhux dovuti. L-
arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod 

2. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu li 
fuq talba tas-sottokuntrattur u fejn in-
natura tal-kuntratt tkun tippermetti dan, l-
awtorità kontraenti għandha tittrasferixxi l-
ħlasijiet dovuti direttament lis-
sottokuntrattur għas-servizzi, il-provvisti 
jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-kuntrattur 
prinċipali. Fit-tali każ, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw mekkaniżmi 
xierqa li jippermettu lill-kuntrattur 
prinċipali sabiex joġġezzjona għal ħlasijiet 
mhux dovuti. L-arranġamenti li 
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ta’ ħlas għandhom jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-akkwist.

jikkonċernaw dak il-mod ta’ ħlas 
għandhom jiġu stabbiliti fid-dokumenti tal-
akkwist.

Or. de

Emenda 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
entità kontraenti tista' teskludi lil 
sottokuntrattur indikat mill-offerent jekk:
(i) is-sottokuntrattur ma jissodisfax il-
kriterji għall-għażla previsti għal offerta
(ii) is-sottokuntrattur ma jkunx kapaċi 
jissodisfa sew il-parti tiegħu tal-kuntratt.
It-termini tal-parteċipazzjoni fi proċedura 
u l-kapaċità ta' sottokuntrattur li 
jissodisfa sew l-parti tiegħu tal-kuntratt 
huma vvalutati proporzjonalment għall-
parti tal-kuntratt mogħtija lis-
sottokuntrattur, abbażi tal-kriterji tal-
għoti tal-kuntratt indikati fl-Artikolu 76.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kontraenti għandu jkollhom aktar possibbiltajiet li jeżerċitaw influwenza fuq is-
sottokuntrattar mill-offerent magħżul. B'mod partikolari, għandhom jingħataw is-setgħa li 
jivverifikaw l-adattabilità u l-kwalifika tas-sottokuntratturi proposti. Ir-rekwiżiti kollha għal 
dak il-għan għandhom ikunu konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità.

Emenda 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-attur ekonomiku 
prinċipali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar għal xiex qed jirreferi.

Emenda 840
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-attur ekonomiku 
prinċipali.

3. Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr 
ħsara għall-kwistjoni tar-responsabilità tal-
attur ekonomiku prinċipali.

Or. de

Emenda 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-attur ekonomiku 
prinċipali.

3. Il-kuntrattur ewlieni u kull 
sottokuntrattur intermedju jista', flimkien 
ma' jew minflok sottokuntrattur, jinżamm 
direttament responsabbli bħala garanti 
minn impjegat u/jew minn fondi komuni 
jew istituzzjonijiet ta' sħab soċjali għal 
kull responsabilità li tirriżulta min-
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nuqqas min-naħa ta' sottokuntrattur li 
jikkonforma mad-dispożizzjonijiet relatati 
mal-kundizzjonijiet soċjali u tal-impjieg, 
bħas-saħħ u s-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol, is-sigurtà soċjali u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg, kif stipulat fil-
liġijiet, ir-regolamenti jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi tal-UE u 
dawk nazzjonali, id-deċiżjonijiet ta' 
arbitraġġ, il-ftehimiet kollettivi u l-
kuntratti u d-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali tax-xogħol elenkati fl-
Anness XIV, li japplikaw fil-post fejn 
jitwettaq ix-xogħol, is-servizz jew il-
provvista; dawn l-obbligi għandhom 
japplikaw ukoll f'sitwazzjonijiet 
transkonfinali fejn ħaddiema minn Stat 
Membru wieħed jipprovdu servizzi fi Stat 
Membru ieħor. Din id-dispożizzjoni 
għandha tapplika bla ma tkun soġġetta 
għal kundizzjonijiet oħra,u b'mod 
partikolari bla ma min iħaddem ikun 
direttament ħati.

Or. de

Emenda 842
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-attur ekonomiku 
prinċipali.

3. Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr 
ħsara għall-kwistjoni tar-responsabilità tal-
attur ekonomiku prinċipali.

Or. en

Emenda 843
Frank Engel, Andreas Schwab
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Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-attur ekonomiku 
prinċipali.

3. Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr 
ħsara għall-kwistjoni tar-responsabilità tal-
attur ekonomiku prinċipali.

Or. fr

Emenda 844
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-attur ekonomiku 
prinċipali.

3. Ir-raġunijiet biex jintużaw is-
sottokuntratturi jridu jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-kuntratt u jridu jiġu 
ġġustifikati b'kunsiderazzjonijiet tekniċi. 
Is-sottokuntrattar ma jistax jintuża biex 
jiġu evitati l-leġiżlazzjoni u l-obbligi 
rilevanti marbuta mal-forniment ta' 
xogħlijiet, servizzi u provvisti.
Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għar-responsabilità tal-
maniġer tal-proġett u tas-sottokuntratturi.
L-Istati Membri jridu jipprevedu sistema 
ta' responsabilità in solidum fil-katina 
tas-sottokuntrattar.

Or. fr

Emenda 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-attur ekonomiku 
prinċipali.

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-kuntrattur ewlieni u tas-
sottokuntrattur.

L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
sistema ta’ responsabilità in solidum 
matul il-katina tas-sottokuntrattar.
L-attur ekonomiku prinċipali u 
kwalunkwe sottokuntrattur involut 
f’ħidma fuq kuntratt pubbliku għandhom 
ikunu responsabbli b’mod konġunt u in 
solidum għal kwalunkwe responsabilità li 
tirriżulta min-nuqqas ta’ sottokuntrattur li 
jikkonforma ma’ dispożizzjonijiet relatati 
mad-drittijiet fundamentali, rekwiżiti tas-
saħħa u s-sikurezza, standards u regoli 
soċjali, kundizzjonijiet tal-impjieg u tax-
xogħol, saħħa u sikurezza fuq il-post tax-
xogħol u sigurtà soċjali, kif stipulat bil-
liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Unjoni u dawk 
nazzjonali, kuntratti u ftehimiet kollettivi, 
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
tax-xogħol elenkati fl-Anness XIV, li 
japplikaw fil-post fejn ikunu se jitwettqu 
x-xogħol, is-servizz jew il-provvista.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu dwar 
regoli ta’ responsabilità aktar stretti skont 
il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Massimu ta' tliet impriżi jistgħu jkunu 
involuti suċċessivament fl-eżekuzzjoni ta' 
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kuntratt pubbliku bħala sottokuntratturi.

Or. de

Emenda 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-entitajiet kontraenti għandhom 
jiżguraw li l-offerenti magħżula jkunu 
kuntrattwalment obbligati jikkonformaw, 
matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, mad-
dispożizzjonijiet mandatorji legali, 
regolatorji jew amministrattivi fis-seħħ fl-
Istat Membru tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt.
Barra minn hekk, meta l-offerent 
magħżul jissottokuntratta parti mix-
xogħlijiet, mill-provvisti jew mis-servizzi, 
u meta, matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, 
id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu jkunu nkisru minn 
kwalunkwe sottokuntrattur kif stabbilit 
minn Qorti jew awtorità kompetenti oħra, 
l-offerent magħżul għandu jimponi 
sanzjonijiet effikaċi, proporzjonati u 
dissważivi fuq is-sottokuntrattur(i) 
ikkonċernat(i).
Meta l-offerent magħżul ikun naqas milli 
jikkonforma mal-obbligi stabbiliti fl-
ewwel u/jew fit-tieni subparagrafu fi 
żmien tliet xhur mid-deċiżjoni inizjali tal-
Qorti jew ta' awtorità kompetenti oħra, l-
awtorità kontraenti għandha tirreferi l-
kwistjoni lill-Qorti jew lill-awtorità 
kompetenti l-oħra għal deċiżjoni dwar 
sanzjonijiet xierqa.

Or. en



AM\909614MT.doc 75/181 PE492.870v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tipprova tqis il-preokkupazzjonijiet tar-Rapporteur dwar il-liġijiet applikabbli 
li jaffettwaw l-obbligi tal-kuntrattur ewlieni u dawk l-obbligi tul il-katina tal-provvista, 
filwaqt li tiżgura li dawn ir-regoli ġodda jibqgħu kompatibbli mal-prinċipji bażiċi tal-libertà 
kuntrattwali, u li ma jintużawx ħażin.

Emenda 848
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attur ekonomiku prinċipali u 
kwalunkwe sottokuntrattur involut fit-
twettiq ta' xogħlijiet f'kuntratt pubbliku 
għandu jkun responsabbli in solidum 
għan-nonkonformità mis-sottokuntrattur 
b'rabta mad-drittijiet fundamentali, ir-
rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, l-
istandards u r-regoli tal-welfare soċjali, 
ir-rekwiżiti assoċjati mal-kundizzjonijiet 
tal-impjieg u tax-xogħol, is-saħħa u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol u s-
sigurtà soċjali, kif ukoll għan-nuqqas ta' 
konformità ma' kwalunkwe dispożizzjoni 
rilevanti tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, 
kwalunkwe dispożizzjoni nazzjonali 
leġiżlattiva, amministrattiva jew 
regolatorja, ftehimiet kollettivi u kuntratti 
u l-konvenzjonijiet internazzjonali 
elenkati fl-Anness XIV li japplikaw fejn 
jitwettaq ix-xogħol jew is-servizz jew fejn 
jingħataw il-provvisti. 
Dawn l-obbligi għandhom japplikaw ukoll 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, fejn 
ħaddiema minn Stat Membru jipprovdu 
servizzi fi Stat Membru ieħor. 
L-entità kontraenti, fil-kuntratt tagħha 
mal-kuntrattur ewlieni, u l-kuntrattur 
ewlieni u kull sottokuntrattur intermedju 
fil-kuntratti tagħhom mas-
sottokuntratturi tagħhom, għandhom 



PE492.870v02-00 76/181 AM\909614MT.doc

MT

jistipulaw li fil-każ li jkollhom raġunijiet 
biex jisusspettaw li s-sottokuntrattur 
immedjat tagħhom kiser ir-regoli 
msemmija fl-ewwel subparagrafu, is-
sottokuntrattur immedjat irid jieħu 
azzjoni immedjata biex jirmedja s-
sitwazzjoni, u li, jekk dan ma jsirx, il-
kuntratt ikkonċernat għandu jkun 
itterminat. 
L-Istati Membri jistgħu jipprevedu regoli 
ta' responsabilità aktar stretti fil-liġi 
nazzjonali.

Or. fr

Emenda 849
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Modifika ta’ kuntratt matul it-terminu 
tiegħu għandha titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1 fejn din trendi l-
kuntratt sostanzjalment differenti minn dak 
inizjalment konkluż. Fi kwalunkwe każ,
mingħajr ħsara għall-paragrafi 3 u 4, 
modifika għandha titqies bħala sostanzjali 
fejn tkun sodisfatta waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

2. Modifika ta’ kuntratt matul it-terminu 
tiegħu għandha titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1 fejn din trendi l-
kuntratt sostanzjalment differenti minn dak 
inizjalment konkluż. Mingħajr ħsara għall-
paragrafi 3 u 4, modifika għandha titqies 
bħala sostanzjali fejn tkun issodisfata
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. es

Emenda 850
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Modifika ta’ kuntratt matul it-terminu 2. Fi kwalunkwe każ, mingħajr ħsara għall-
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tiegħu għandha titqies bħala sostanzjali 
fit-tifsira tal-paragrafu 1 fejn din trendi l-
kuntratt sostanzjalment differenti minn 
dak inizjalment konkluż. Fi kwalunkwe 
każ, mingħajr ħsara għall-paragrafi 3 u 4, 
modifika għandha titqies bħala sostanzjali 
fejn tkun sodisfatta waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

paragrafi 3 u 4, modifika għandha titqies 
bħala sostanzjali fejn tkun issodisfata
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. fr

Emenda 851
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Modifika ta’ kuntratt matul it-terminu 
tiegħu għandha titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1 fejn din trendi l-
kuntratt sostanzjalment differenti minn dak 
inizjalment konkluż. Fi kwalunkwe każ, 
mingħajr ħsara għall-paragrafi 3 u 4, 
modifika għandha titqies bħala sostanzjali 
fejn tkun sodisfatta waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

2. Modifika ta’ kuntratt matul it-terminu 
tiegħu għandha titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1 fejn din trendi l-
kuntratt sostanzjalment differenti minn dak 
inizjalment konkluż. Fi kwalunkwe każ, 
mingħajr ħsara għall-paragrafi 3 u 4, 
modifika għandha titqies bħala sostanzjali 
fejn tkun issodisfata waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(-aa ġdid) tibdel in-natura tal-kuntratt;
(-ab ġdid) timplika s-sostituzzjoni tal-
imsieħeb kuntrattwali;
(a) il-modifika tintroduċi kundizzjonijiet li, 
li kieku kienu parti mill-proċedura ta’ 
akkwist inizjali, kienu jippermettu għall-
għażla ta’ kandidati oħra li mhumiex fost 
dawk inizjalment magħżula jew li kienu 
jwasslu għall-għoti ta’ kuntratt lil offerent 
ieħor;

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 852
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-modifika tintroduċi kundizzjonijiet 
li, li kieku kienu parti mill-proċedura ta’ 
akkwist inizjali, kienu jippermettu għall-
għażla ta’ kandidati oħra li mhumiex fost 
dawk inizjalment magħżula jew li kienu 
jwasslu għall-għoti ta’ kuntratt lil offerent 
ieħor;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Riorganizzazzjoni tal-Artikolu (ara l-emenda għall-Artikolu 82, paragrafu 2). Din id-
dispożizzjoni hija inkluża fl-emenda.

Emenda 853
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Riorganizzazzjoni tal-Artikolu (ara l-emenda għall-Artikolu 82, paragrafu 2). Din id-
dispożizzjoni hija inkluża fl-emenda.

Emenda 854
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-modifika tibdel il-bilanċ ekonomiku 
tal-kuntratt favur il-kuntrattur, kif definit 
meta jingħata l-kuntratt;

Or. es

Emenda 855
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Riorganizzazzjoni tal-Artikolu (ara l-emenda għall-Artikolu 82, paragrafu 2). Din id-
dispożizzjoni hija inkluża fl-emenda.
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Emenda 856
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) il-modifika testendi l-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kuntratt b’mod 
konsiderevoli sabiex ikopri provvisti, 
servizzi jew xogħlijiet li inizjalment ma 
kinux koperti. Madankollu, il-kuntratt 
jista' jiġi estiż ukoll, jekk tingħata 
ġustifikazzjoni teknika xierqa minn qabel, 
biex ikopri provvisti, servizzi jew xogħlijiet 
marbuta mill-qrib mal-għan inizjali 
tiegħu.

Or. es

Emenda 857
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 858
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Riorganizzazzjoni tal-Artikolu (ara l-emenda għall-Artikolu 82, paragrafu 2). Din id-
dispożizzjoni hija inkluża fl-emenda.

Emenda 859
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Titqies it-trażmissjoni tal-patrimonju jew tal-assi bejn l-intrapriżi fl-elementi li jiġġustifikaw 
in-natura mhux sostanzjali tal-modifika maħluqa mill-bidla tal-imsieħeb kuntrattwali.
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Emenda 860
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Madanakollu, l-ewwel subparagrafu ma 
għandux japplika fil-każ ta’ suċċessjoni 
universali jew parzjali fil-pożizzjoni tal-
kuntrattur inizjali, wara operazzjonijiet ta’ 
ristrutturar korporattiv jew insolvenza ta’ 
attur ekonomiku ieħor li jissodisfa l-kriterji 
tal-għażla kwalitattiva inizjalment 
stabbiliti, dejjem jekk din ma twassalx għal 
modifiki sostanzjali oħrajn għall-kuntratt u 
ma għandhiex l-għan li tevita l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva jew fil-
każ tat-take-over tal-istatus ta' firmatarju 
tal-kuntrattur ewlieni mill-awtorità 
kontraenti, skont id-dispożizzjonijiet tal-
Istat Membru b'konformità mal-
Artikolu 81.

Or. en

Emenda 861
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 862
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u għandu jkun ogħla, fejn ikun inqas minn 
20 % tal-prezz tal-kuntratt inizjali, dejjem 
jekk il-modifika ma tibdilx in-natura 
ġenerali tal-kuntratt. Fejn isiru diversi 
modifiki suċċessivi, il-valur għandu jiġi
valutat fuq il-bażi tal-valur kumulattiv tal-
modifiki suċċessivi.

Or. en

Emenda 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 15% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tibdilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
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valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

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

Or. fr

Emenda 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt.
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 20 % tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tibdilx in-natura ġenerali tal-kuntratt.
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattiv tal-modifiki suċċessivi.

Or. en

Emenda 865
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tibdilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
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valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattiv tal-modifiki suċċessivi.
Meta l-valur tal-modifika ma jaqbiżx nofs 
il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 u jkun 
ugwali għal jew aktar minn 5 % tal-prezz 
tal-kuntratt inizjali, valutazzjoni ta' jekk 
il-modifika hijiex sostanzjali jew le 
għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 2.

Or. fr

Emenda 866
Tiziano Motti

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt.
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 15 % tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tibdilx in-natura ġenerali tal-kuntratt.
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattiv tal-modifiki suċċessivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low.In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
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deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead.A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Emenda 867
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

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

Or. es

Emenda 868
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
jew fejn ikun inqas minn 10 % tal-prezz 
tal-kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tibdilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
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Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

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

Or. fr

Emenda 869
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
jew, fejn ma jaqbiżhomx, fejn ikun inqas 
minn 20 % tal-prezz tal-kuntratt inizjali, 
dejjem jekk il-modifika ma tibdilx in-
natura ġenerali tal-kuntratt. Fejn isiru 
diversi modifiki suċċessivi, il-valur għandu 
jiġi valutat fuq il-bażi tal-valur kumulattiv 
tal-modifiki suċċessivi.

Or. it

Emenda 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 15 % tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
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ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt.
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

ma tibdilx in-natura ġenerali tal-kuntratt.
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattiv tal-modifiki suċċessivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-ġurisprudenza u d-duttrina, dan il-limitu huwa baxx wisq. Servizzi 
supplemenatri li jammontaw għal 5 % sa 10 % tal-prezz tal-kuntratt inizjali huma komuni 
għal kuntratti ta' xogħlijiet fl-akkwist ta' utilitajiet; il-limitu ta' 5 % mhuwiex raġonevoli.

Emenda 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt.
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 15 % tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tibdilx in-natura ġenerali tal-kuntratt.
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattiv tal-modifiki suċċessivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-2000, il-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet li żieda ta' 10 % ma teħtieġx proċedura ta' 
akkwist ġdida (5/10/2000, kawża C-337-98, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej v Ir-
Repubblika Franċiża). L-iffissar tal-limitu għal 5 % jipprevjeni kwalunkwe modifika tal-
kuntratti matul l-eżekuzzjoni tagħhom. Dan iwassal għal konsegwenzi problematiċi fl-
eżekuzzjoni tal-kuntratti. Limitu ta' 15 % jinkludi s-soluzzjonijiet żviluppati mill-
ġurisprudenza nazzjonali u Ewropea u għandu l-għan li jiġi evitat l-użu ħażin fl-applikazzjoni 
tar-regoli dwar l-akkwist.
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Emenda 872
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt.
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 15 % tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tibdilx in-natura ġenerali tal-kuntratt.
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattiv tal-modifiki suċċessivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu għandu jiżdied għal 15 % li huwa konformi mal-ġurisprudenza tal-lum sabiex l-
awtorità kontraenti u l-kuntrattur jingħataw il-marġni ta' manuvra li jippermettilhom 
jirreaġixxu għal ċirkustanzi li jinbidlu.

Emenda 873
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5 % tal-prezz 
aġġornat tal-kuntratt inizjali, dejjem jekk 
il-modifika ma tibdilx in-natura ġenerali 
tal-kuntratt. Fejn isiru diversi modifiki 
suċċessivi, il-valur għandu jiġi valutat fuq 
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valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi. il-bażi tal-valur kumulattiv tal-modifiki 
suċċessivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Barra minn hekk, meta l-ambitu tal-
kuntratt jista' jevolvi skont:
– innovazzjonijiet sinifikanti jew tibdil 
teknoloġiku;
– diffikultà teknika fl-operat jew il-
manutenzjoni li teħtieġ l-intervent tal-
kuntrattur inizjali;
– l-implimentazzjoni meħtieġa ta' 
xogħlijiet, servizzi jew provvisti ta' 
emerġenza u imprevedibbli li ma jistgħux 
ikunu separati teknikament jew 
ekonomikament mill-kuntratt ewleini 
mingħajr dan ma jikkawża taqlib kbir 
għall-entità kontraenti;
il-modifika m'għandhiex titqies 
sostanzjali fit-tifsira tal-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 875
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 5



AM\909614MT.doc 91/181 PE492.870v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-modifiki tal-kuntratt ma għandhomx 
jitqiesu sostanzjali fit-tifsira tal-paragrafu 1 
fejn dawn ġew speċifikati fid-dokumenti 
tal-akkwist fi klawżoli jew għażliet ta’ 
reviżjoni ċari, preċiżi u inekwivokabbli, 
jew fejn ikunu konsegwenza ta' żbalji jew 
omissjonijiet fid-dokumenti tal-akkwist 
ipprovduti mill-awtoritajiet jew l-entitajiet 
kontraenti. Dawn il-klawżoli għandhom 
jiddikjaraw il-kamp ta’ applikazzjoni u n-
natura tal-modifiki jew l-għażliet possibbli 
kif ukoll il-kundizzjonijiet li dawn jistgħu 
jintużaw fihom. Ma għandhomx jipprevedu
modifiki jew għażliet li jibdlu n-natura 
ġenerali tal-kuntratt.

Or. es

Emenda 876
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-modifiki tal-kuntratt ma għandhomx 
jitqiesu sostanzjali fit-tifsira tal-paragrafu 1 
fejn dawn ġew speċifikati fid-dokumenti 
tal-akkwist fi klawżoli jew għażliet ta’ 
reviżjoni ċari, preċiżi u inekwivokabbli, kif 
ukoll fil-forma ta' klawżoli ta' reviżjoni 
tal-prezzijiet jew klawżoli ta' pprezzar. 
Dawn il-klawżoli għandhom jiddikjaraw il-
kamp ta’ applikazzjoni u n-natura tal-
modifiki jew l-għażliet possibbli kif ukoll 
il-kundizzjonijiet li dawn jistgħu jintużaw 
fihom. Ma għandhomx jipprevedu modifiki 
jew għażliet li jibdlu n-natura ġenerali tal-
kuntratt.

Or. fr
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Emenda 877
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti għandhom 
jippubblikaw avviż dwar modifiki bħal 
dawn f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn l-avviżi għandu jkun 
fihom l-informazzjoni stabbilita fl-Anness 
XVI u jkunu ppubblikati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 65.

imħassar

Or. en

Emenda 878
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. L-entitajiet kontraenti ma għandux 
ikollhom rikors għal modifiki tal-kuntratt 
meta l-modifika jkollha l-għan li 
tikkumpensa għal riskji ta' żidiet fil-
prezzijiet li jkunu ħħeġġjati mill-
kuntrattur.

Or. en

Emenda 879
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 7 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-formolazzjoni tal-proposta għal Direttiva li hija ambigwa.

Emenda 880
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Punt problematiku; l-ebda entità kontraenti ma tista' taqbeż faċilment l-istqarrijiet li 
joriġinaw minn nuqqasijiet fil-prestazzjoni tal-kuntrattur sabiex tevita proċedura ġdida tal-
akkwist.

Emenda 881
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 7 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kieku din id-dispożizzjoni kellha tinżamm, fil-każ ta' proġetti kumplessi, tibdiliet kuntrattwali 
prammatiċi jiġu eliminati fl-interess tat-twettiq immedjat. L-awtorità kontraenti ma jkollhiex 
għażla oħra ħlief li tieħu azzjoni legali biex iġġiegħel lill-kuntrattur jonora l-obbligi tiegħu 
skont il-kuntratt, li jista' ma jkunx xieraq jew saħansitra teknikament impossibbli. Tabilħaqq, 
l-awtorità kontraenti biss tqis in-nonkonformità ma' dawk l-obbligi bħala nuqqas, 
dikjarazzjoni li żgur li l-kuntrattur jopponi. Dan iwassal għal inċertezza legali u għal 
dewmien fl-eżekuzzjoni tal-kuntratti.

Emenda 882
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta l-modifika jkollha l-għan li 
tikkumpensa r-riskji taż-żidiet fil-prezzijiet 
li jkunu assigurati (hedged) mill-
kuntrattur.

imħassar

Or. en

Emenda 883
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 7 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta l-modifika jkollha l-għan li 
tikkumpensa r-riskji taż-żidiet fil-prezzijiet 
li jkunu assigurati (hedged) mill-kuntrattur.

(b) meta l-modifika jkollha l-għan li 
tikkumpensa r-riskji taż-żidiet fil-prezzijiet 
li jkunu assigurati (hedged) mill-kuntrattur 
mingħajr ħsara għal każijiet fejn, 
irrispettivament mid-dispożizzjonijiet ta' 
dan l-Artikolu, trġa' ddaħħal il-bilanċ 
ekonomiku tal-kuntratt.

Or. es

Emenda 884
Małgorzata Handzlik

Proposta għal direttiva
Artikolu 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 83 imħassar
Terminazzjoni ta’ kuntratti
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
skont il-kundizzjonijiet determinati mil-
liġi kuntrattwali nazzjonali applikabbli, l-
entitajiet kontraenti jkollhom il-possibilità 
li jitterminaw kuntratt ta’ xogħlijiet, 
provvista jew servizz matul it-terminu 
tiegħu fejn tiġi sodisfatta waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) l-eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 21 
jieqfu milli japplikaw wara 
parteċipazzjoni privata fil-persuna 
ġuridika mogħtija l-kuntratt skont l-
Artikolu 21 (4);
(b) modifika tal-kuntratt tikkostitwixxi 
għoti ġdid fis-sens tal-Artikolu 82;
(c) fi proċedura taħt l-Artikolu 258 tat-
Trattat, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea ssib, li Stat Membru naqas milli 
jwettaq l-obbligi tiegħu taħt it-Trattati 
minħabba l-fatt li entità kontraenti li 
tappartjeni għal dak l-Istat Membru tat il-
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kuntratt inkwistjoni mingħajr ma 
tikkonforma mal-obbligi tagħha taħt it-
Trattati u din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tali dispożizzjoni mhijiex meħtieġa fil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku. Tista' tiġi 
rregolata biżżejjed bil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Emenda 885
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 21 
jieqfu milli japplikaw wara parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika mogħtija l-
kuntratt skont l-Artikolu 21 (4);

(a) l-eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 21 
jieqfu milli japplikaw wara parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika mogħtija l-
kuntratt skont l-Artikolu 21;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ġustifikat li din id-dispożizzjoni relatata mat-twettiq tal-kuntratti pubbliċi tiġi 
limitata biss għall-ftehimiet relatati mal-kooperazzjoni orizzontali (l-Artikolu 21.4). Trid 
tapplika għall-każijiet kollha previsti fl-Artikolu 21 (in-house, in-house konġunti)..

Emenda 886
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) modifika tal-kuntratt tikkostitwixxi 
għoti ġdid fis-sens tal-Artikolu 82;

imħassar

Or. es
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Emenda 887
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 888
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. es

Emenda 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) fi proċedura taħt l-Artikolu 258 tat-
Trattat, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea ssib, li Stat Membru naqas milli 
jwettaq l-obbligi tiegħu taħt it-Trattati 
minħabba l-fatt li entità kontraenti li 
tappartjeni għal dak l-Istat Membru tat il-
kuntratt inkwistjoni mingħajr ma 
tikkonforma mal-obbligi tagħha taħt it-
Trattati u din id-Direttiva. Kuntrattur li ma 
kienx jaf bil-ksur tal-liġi tal-awtorità 
kontraenti jista' jitlob kumpens għat-telf 
imġarrab b'konsegwenza tat-
terminazzjoni tal-kuntratt. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kuntrattur li ma kienx jaf bil-ksur tal-liġi tal-awtorità kontraenti għandu jkun jista' jitlob 
kumpens għal kull spiża mġarrba bl-għan li l-kuntratt jiġi onorat u/jew li jiġġarrab xi telf.

Emenda 890
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta modifiki suċċessivi li l-offerent ma 
jkollux kontroll fuqhom jagħmlu l-
eżekuzzjoni tal-kuntratt pubbliku 
impossibbli, ħlief għall-irbit ta' 
investimenti sproporzjonati, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-offerenti 
jistgħu, skont il-kundizzjonijiet 
determinati mil-liġi kuntrattwali 
nazzjonali applikabbli:
(a) jitolbu l-kumpens ta' kwalunkwe 
servizz addizzjonali meħtieġ għall-
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eżekuzzjoni tal-kuntratt;
(b) jitolbu t-terminazzjoni tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jibbenefikaw 
minn diskrezzjoni wiesgħa fir-rigward tal-
organizzazzjoni tal-għażla tal-fornituri 
tas-servizzi fil-mod li jqisu li jkun l-aktar 
xieraq; għandhom ikunu liberi li 
jipprovdu servizzi soċjali jew servizzi 
speċifiċi oħra huma stess jew li 
jorganizzaw il-forniment tagħhom b'mod 
ieħor li ma jinvolvix il-konklużjoni ta' 
kuntratti pubbliċi, sakemm l-
arranġamenti jkunu konsistenti mal-
prinċipji bażiċi tat-trasparenza u n-
nondiskriminazzjoni.

Or. de

Emenda 892
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 83a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 83a
Monitoraġġ tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt u 

reġistru tan-nonkonformità
1. L-entitajiet kontraenti jistgħu 
jimmoniterjaw il-prestazzjoni tal-
kuntrattur li jkun ingħata l-kuntratt u, fi 
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stadji xierqa matul it-terminu tal-kuntratt, 
iwettqu valutazzjoni tal-prestazzjoni 
permezz ta’ metodu li huwa bbażat fuq 
kriterji oġġettivi u li jistgħu jitkejlu u li 
jiġu applikati b’mod sistematiku, 
konsistenti u trasparenti. Kull valutazzjoni 
tal-prestazzjoni għandha tiġi komunikata 
lill-kuntrattur inkwistjoni, li għandu 
jingħata l-opportunità li joġġezzjona 
għas-sejbiet fi żmien konsiderevoli u li 
jikseb protezzjoni legali.
2. Meta ssir valutazzjoni skont il-
paragrafu 1 u attur ekonomiku jew 
sottokuntrattur magħżul għal dak il-
kuntratt mill-attur ekonomiku jkun instab 
li wera nuqqasijiet sinifikanti jew 
persistenti fil-prestazzjoni ta’ xi rekwiżit 
sostanzjali skont il-kuntratt u l-attur 
ekonomiku ma jkunx oġġezzjona għas-
sejbiet jew l-oġġezzjonijiet tal-attur 
ekonomiku ma jkunux ġew validati 
b’rikors għal protezzjoni legali, l-entità 
kontraenti għandha tikkomunika dan il-
fatt u d-dettall meħtieġ ta’ din il-
valutazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji u 
amministrattivi kif imsemmi fl-Artikoli 93 
u 97.
3. F'dak il-każ l-attur ekonomiku għandu 
jitniżżel f'reġistru uffiċjali tan-
nonkonformità, ġestit mill-awtoritajiet 
superviżorji u amministrattivi kif 
imsemmi fl-Artikoli 93 u 97.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-entitajiet kontraenti jistgħu jikkonsultaw 
faċilment ir-reġistri uffiċjali tan-
nonkonformità u jiksbu informazzjoni u 
assistenza fir-rigward tal-applikazzjoni ta' 
dan l-Artikolu permezz tal-assistenza 
mogħtija mill-awtoritajiet superviżorji u 
amministrattivi kif imsemmi fl-Artikoli 93, 
96 u 97.

Or. en
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Emenda 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 84 imħassar
Għoti ta’ kuntratti għal servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħrajn
Kuntratti għal servizzi soċjali u oħrajn 
speċifiċi elenkati fl-Anness XVII 
għandhom jingħataw skont dan il-
Kapitolu, fejn il-valur tal-kuntratti jkun 
daqs jew akbar mil-limitu indikat fl-
Artikolu 12(c).

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 894
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kuntratti għal servizzi soċjali u oħrajn 
speċifiċi elenkati fl-Anness XVII
għandhom jingħataw skont dan il-Kapitolu, 
fejn il-valur tal-kuntratti jkun daqs jew 
akbar mil-limitu indikat fl-Artikolu 12(c).

Kuntratti għal servizzi soċjali u oħrajn 
speċifiċi elenkati fl-Anness XVIIa(B)
għandhom jingħataw skont dan il-Kapitolu, 
fejn il-valur tal-kuntratti jkun daqs jew 
akbar mil-limitu indikat fl-Artikolu 12(c).

Or. fr

Emenda 895
Marc Tarabella
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Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kuntratti għal servizzi soċjali u oħrajn 
speċifiċi elenkati fl-Anness XVII 
għandhom jingħataw skont dan il-Kapitolu, 
fejn il-valur tal-kuntratti jkun daqs jew 
akbar mil-limitu indikat fl-Artikolu 12(c).

Mingħajr ħsara għal-libertà tal-Istati 
Membri u/jew tal-entitajiet kontraenti li 
jipprovdu servizzi soċjali u servizzi 
speċjali oħra u li jorganizzawhom b'mod 
li ma jinvolvix l-għoti ta' kuntratt 
pubbliku, kuntratti għal servizzi soċjali u 
oħrajn speċifiċi elenkati fl-Anness XVII 
għandhom jingħataw skont dan il-Kapitolu, 
fejn il-valur tal-kuntratti jkun daqs jew 
akbar mil-limitu indikat fl-Artikolu 12(c).

Or. fr

Emenda 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 85

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 85 imħassar
Pubblikazzjoni ta’ avviżi
1. Entitajiet kontraenti li beħsiebhom 
jagħtu kuntratt għas-servizzi msemmija fl-
Artikolu 84 jridu jħabbru l-intenzjoni 
tagħhom permezz ta’ avviż dwar kuntratt.
2. Entitajiet kontraenti li taw kuntratt 
għas-servizzi msemmija fl-Artikolu 84 
għandhom iħabbru r-riżultati permezz ta’ 
avviż dwar għoti ta’ kuntratt.
3. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Anness XVIII skont l-avviżi 
tal-mudell standard. Il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi l-forom standard. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
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Artikolu 100.
4. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 65.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 897
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Entitajiet kontraenti li beħsiebhom 
jagħtu kuntratt għas-servizzi msemmija fl-
Artikolu 84 jridu jħabbru l-intenzjoni 
tagħhom permezz ta’ avviż dwar kuntratt.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trattament speċifiku tas-servizzi huwa ġustifikat biss sakemm japplika għas-servizzi kollha 
tal-istess natura, is-servizzi legali – l-istess prinċipji sottostanti ta' kunfidenzjalità 
m'għandhomx jiġu ddiskriminati.

Emenda 898
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

242. Entitajiet kontraenti li beħsiebhom 
jagħtu kuntratt għas-servizzi msemmija fl-
Artikolu 84 jridu jħabbru l-intenzjoni 
tagħhom permezz ta’ avviż dwar kuntratt.

imħassar
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Or. de

Emenda 899
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Anness XVIII skont l-avviżi 
tal-mudell standard. Il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi l-forom standard. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 100.

imħassar

Or. en

Emenda 900
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Anness XVIII skont l-avviżi 
tal-mudell standard. Il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi l-forom standard. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 100.

3. L-avviżi msemmija fil-paragrafu 2
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Anness XVIII skont l-avviżi 
tal-mudell standard.

Or. de
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Emenda 901
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Anness XVIII skont l-avviżi 
tal-mudell standard. Il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi l-forom standard. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 100.

3. L-avviż imsemmi fil-paragrafu 2
għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija 
fl-Anness XVIII skont l-avviżi tal-mudell 
standard. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-forma standard. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 100.

Or. en

Emenda 902
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 65.

4. L-avviżi msemmija fil-paragrafu 2
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 65.

Or. de

Emenda 903
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 65.

4. L-avviżi msemmija fil-paragrafu 1
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 65.
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Or. en

Emenda 904
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 65.

4. L-avviż msemmi fil-paragrafu 2 
għandu jiġi ppubblikat skont l-
Artikolu 65.

Or. en

Emenda 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86 imħassar
Prinċipji għall-għoti ta’ kuntratti
1. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw proċeduri xierqa għall-
għoti ta’ kuntratti soġġetti għal dan il-
Kapitolu, li jiżguraw konformità sħiħa 
mal-prinċipji ta’ trasparenza u trattament 
ugwali tal-atturi ekonomiċi u li 
jippermettu lill-entitajiet kontraenti sabiex 
jieħdu f’kunsiderazzjoni l-ispeċifiċitajiet 
tas-servizzi inkwistjoni.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-entitajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-
servizzi, il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji 
differenti ta’ utenti, l-involviment u s-
setgħa tal-utenti u l-innovazzjoni. L-Istati 
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Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll li l-
għażla tal-fornitur tas-servizzi ma 
għandhiex tittieħed fuq il-bażi unika tal-
prezz għall-forniment tas-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 906
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 907
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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ugwali tal-atturi ekonomiċi u li 
jippermettu lill-entitajiet kontraenti sabiex 
jieħdu f’kunsiderazzjoni l-ispeċifiċitajiet 
tas-servizzi inkwistjoni.

Or. de

Emenda 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 909
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kontraenti jkunu solventi 
għalkollox meta jittrattaw mal-atturi 
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ekonomiċi u li dawn l-awtoritajiet 
jistabbilixxu minn qabel strument ta' 
garanzija xieraq biex jiġi żgurat il-kreditu 
tal-operatur.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-istat imtawwal ta' insolvenza tal-awtoritajiet pubbliċi fir-rigward ta' impriżi privati li jkunu 
wettqu xogħlijiet u servizzi għalihom ma jistax jibqa' jiġi ttollerat. L-istabbiliment ta' strument 
ta' garanzija xieraq biex jiġi garantit id-dejn li għandu jingħata lill-attur ekonomiku wara t-
tlestija tax-xogħol jista' jirrappreżenta għodda indispensabbli biex ikun żgurat li tħallas.

Emenda 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u/jew l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jiżguraw li l-
operaturi ekonomiċi jikkonformaw mal-
obbligi relatati mal-kundizzjonijiet soċjali 
u tal-impjieg, bħas-saħħa u s-sikurezza 
fuq il-post tax-xogħol, is-sigurtà soċjali u 
l-kundizzjonijiet tax-xogħol, kif stabbilit
mil-liġijiet, ir-regolamenti jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi tal-UE u 
dawk nazzjonali, id-deċiżjonijiet ta' 
arbitraġġ, il-ftehimiet kollettivi u l-
kuntratti u d-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali tax-xogħol elenkati fl-
Anness XIV, li japplikaw fil-post fejn 
jitwettaq ix-xogħol, is-servizz jew il-
provvista; dawn l-obbligi għandhom 
japplikaw ukoll f'sitwazzjonijiet 
transkonfinali fejn ħaddiema minn Stat 
Membru wieħed jipprovdu servizzi fi Stat 
Membru ieħor.

Or. de
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Emenda 913
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dispożizzjonijiet dwar is-sottokuntrattar, 
kif stipulat fl-Artikolu 81, jiġu rispettati.

Or. de

Emenda 914
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Fl-għażla tal-fornitur tas-servizz, l-
Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li 
jużaw il-kuntratti riżervati skont l-
Artikolu 31.

Or. de

Emenda 915
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jirriżervaw kuntratti speċifiċi għal 
organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ li 
jispeċjalizzaw fil-forniment ta' servizzi 
soċjali, sakemm il-prinċipji bażiċi tat-
trasparenza u t-trattament indaqs jiġu 
rispettati.
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Or. de

Emenda 916
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2e. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-raġunijiet għall-esklużjoni stabbilit fl-
Artikolu 55 tad-Direttiva 2004/18/KE jiġu 
applikati.

Or. de

Emenda 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 89 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni
dwar ir-riżultat tal-kompetizzjoni jkun ta’ 
xkiel għall-infurzar tal-liġi jew inkella 
jmur kontra l-interess pubbliku jew ikun 
jippreġudika l-interessi kummerċjali 
leġittimi ta’ attur ekonomiku partikolari, 
pubbliku jew privat, inklużi l-interessi tal-
attur ekonomiku li l-kuntratt ingħata lilu, 
jew ikun jista’ jippreġudika l-
kompetizzjoni leali bejn atturi ekonomiċi, 
din l-informazzjoni tista’ ma titħallhiex 
tiġi ppubblikata.

L-informazzjoni dwar ir-riżultat tal-
kompetizzjoni tiġi ppubblikata, sakemm il-
pubblikazzjoni ma tkunx ta’ xkiel għall-
infurzar tal-liġi jew tmur kontra l-interess 
pubbliku.

Or. en

Emenda 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta għal direttiva
Titolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

GOVERNANZA INFURZAR, RAPPORTAR U 
KOOPERAZZJONI 
AMMINISTRATTIVA

Or. en

Emenda 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 
92/13/KEE, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw applikazzjoni korretta ta’ of din 
id-Direttiva permezz ta’ mekkaniżmi 
effettivi, disponibbli u trasparenti li 
jikkumplimentaw is-sistema implimentati
għar-reviżjoni tad-deċiżjonijiet meħuda 
mill-entitajiet kontraenti.

1. Sabiex jiżguraw b'mod effikaċi l-
implimentazzjoni korretta u effiċjenti, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li tal-
anqas, il-kompiti stabbiliti f'dan l-Artikolu 
jitwettqu minn awtorità jew struttura 
waħda jew aktar. Għandhom jindikaw lill-
Kummissjoni l-awtoritajiet jew l-istrutturi 
kollha kompetenti għal dawn il-kompiti.

Or. en

Emenda 920
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 92 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jiksbu 
faċilment l-informazzjoni u l-assistenza 
rigward l-applikazzjoni ta’ dan l-
Artikolu permezz tal-awtoritajiet 
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superviżorji u amministrattivi msemmija 
fl-Artikoli 93 u 97.

Or. de

Emenda 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 92 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku tkun immonitorjata, inkluża l-
implimentazzjoni ta' proġetti kofinanzjati 
mill-Unjoni bl-għan li jiġi identifikat it-
theddid għall-interessi finanzjarji tal-
Unjoni. Dan il-monitoraġġ għandu 
jintuża għall-prevenzjoni, l-
identifikazzjoni u r-rapportar xieraq ta' 
każijiet possibbli ta' frodi, korruzzjoni, 
kunflitt ta' interess u irregolaritajiet serji 
oħra rigward l-akkwist.
Meta l-awtoritajiet jew l-istrutturi tal-
monitoraġġ jidentifikaw ksur speċifiku 
jew problemi sistemiċi, għandhom 
jingħataw is-setgħa li jirreferu dawk il-
problemi lill-awtoritajiet tal-awditjar, lill-
qrati jew lit-tribunali nazzjonali jew lil 
awtoritajiet jew strutturi xierqa oħra, 
bħall-Ombudsman, il-Parlamenti 
nazzjonali jew il-kumitati tagħhom.

Or. en

Emenda 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 92 – paragrafu 1b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Ir-riżultati tal-attivitajiet ta' 
monitoraġġ skont il-paragrafu 2 
għandhom isiru disponibbli għall-
pubbliku permezz ta' mezzi xierqa ta' 
informazzjoni. B'mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippubblikaw, tal-
anqas darbtejn fis-sena, sommarju tas-
sorsi l-aktar frekwenti ta' applikazzjoni 
ħażina jew ta' inċertezza legali, inklużi 
problemi possibbli strutturali jew 
rikorrenti fl-applikazzjoni tar-regoli, 
każijiet possibbli ta' frodi, u mġiba 
irregolari oħra msemmija hawn taħt.
L-Istati Membri għandhom jittrażmettu 
lill-Kummissjoni, darbtejn fis-sena, 
sommarju ġenerali tal-politiki nazzjonali 
tagħhom ta' akkwist sostenibbli, li 
jiddeskrivi l-pjanijiet ta' azzjoni u l-
inizjattivi nazzjonali rilevanti u, meta 
magħrufa, l-implimentazzjoni prattika 
tagħhom. Għandhom jindikaw ukoll ir-
rata ta' suċċess tal-SMEs fl-akkwist 
pubbliku Meta tkun anqas minn 50 % 
f'termini ta' valuri ta' kuntratti mogħtija 
lill-SMEs, l-Istati Membri għandhom 
jindikaw hemmx xi inizjattivi fis-seħħ biex 
din ir-rata ta' suċċess tiżdied.
Abbażi tad-dejta li tirċievi, il-Kummissjoni 
għandha toħroġ regolarment rapport 
dwar l-implimentazzjoni u l-aħjar prattiki 
ta' tali politiki fis-suq intern.

Or. en

Emenda 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 92 – paragrafu 1c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Kull persuna jew korp li ma jkollhomx 
aċċess għal proċeduri ta' rieżami skont id-
Direttiva tal-Kunsill 92/13/KE għandhom 
jingħataw il-possibbiltà li jindikaw ksur 
possibbli ta' din id-Direttiva lil awtorità 
jew struttura kompetenti li għandha tqis 
kif xieraq kull ilment issostanzjat biżżejjed 
u tieħu miżuri xierqa skont is-setgħat u l-
kompetenzi previsti fil-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 92 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
gwida dawr l-interpretazzjoni u l-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni dwar l-
akkwist pubbliku tkun disponibbli b'xejn 
biex tgħin lill-awtoritajiet kontraenti u 
lill-atturi ekonomiċi fl-applikazzjoni 
korretta tar-regoli tal-Unjoni dwar l-
akkwist pubbliku.

Or. en

Emenda 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 92 – paragrafu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1e. Bla ħsara għall-proċeduri ġenerali u l-
metodi ta’ ħidma stabbiliti mill-
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Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u 
l-kuntatti tagħha mal-Istati Membri, l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
punt ta’ kuntatt għall-kooperazzjoni mal-
Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni 
tal-liġi tal-Unjoni u l-implimentazzjoni 
tal-baġit mill-Unjoni fuq il-bażi tal-
Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea u l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 92 – paragrafu 1f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1f. L-awtoritajiet kontraenti, tal-anqas 
għat-tul tal-kuntratt, għandhom iżommu 
kopji tal-kuntratti konklużi kollha b'valur 
ugwali għal jew aktar minn:
(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
pubbliċi ta’ provvista jew kuntratti ta’ 
servizzi;
(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
pubbliċi ta’ xogħlijiet.
Għandhom jagħtu l-aċċess għal dawn il-
kuntratti skont ir-regoli applikabbli dwar 
l-aċċess għad-dokumenti u l-protezzjoni 
tad-dejta.

Or. en

Emenda 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 92a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 92a
F'każ li jirriżulta li operatur ekonomiku 
jew sottokuntrattur magħżul għal kuntratt 
ikun wera nuqqasijiet sinifikanti jew 
persistenti fil-prestazzjoni ta' kwalunkwe 
rekwiżit sostantiv skont il-kuntratt, l-
awtorità kontraenti għandha tikkomunika 
l-fatti u d-dettalji neċessarji lill-
awtoritajiet superviżorji u amministrattivi 
msemmija fl-Artikoli 93 u 97.

Or. de

Emenda 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 92a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 92a
Reġistru tan-nonkonformità

1. Jekk attur ekonomiku jikser il-
kundizzjonijiet stipulati fil-kuntratt, 
b'mod partikolari dawk relatati mal-
ħarsien soċjali u tal-impjieg u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol u s-
sottokuntrattar, għandu jitniżżel f'reġistru 
ta' nonkonformità mar-regoli dwar l-
akkwist pubbliku.
2. Ir-reġistru tan-nonkonformità għandu 
jiġi pproċessat u aġġornat regolarment 
mill-awtoritajiet superviżorji u 
amministrattivi msemmija fl-Artikolu 93. 
L-entitajiet kontraenti għandu jkollhom 
id-dritt u l-obbligu li jikkonsultaw ir-
reġistru qabel ma jagħtu kuntratt 
pubbliku.

Or. en
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Emenda 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 92b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 92b
Reġistru tan-nonkonformità

Jekk operatur ekonomiku jikser il-
kundizzjonijiet stipulati fil-kuntratt, 
b'mod partikolari dawk relatati mal-
protezzjoni soċjali u tal-impjieg, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u s-
sottokuntrattar, ismu għandu jiddaħħal 
f'reġistru tan-nonkonformità. L-
inklużjoni f'reġistru tan-nonkonformità 
għandha tkun raġuni għall-esklużjoni.

Or. de

Emenda 930
Proposta għal direttiva
Artikolu 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 93 imħassar

Or. nl

Emenda 931
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 93 imħassar
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Sorveljanza pubblika
1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
korp indipendenti wieħed responsabbli 
mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ “il-korp ta’ 
sorveljanza”). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.
L-entitajiet kontraenti kollha għandhom 
ikunu soġġetti għal sorveljanza bħal din. 
2. L-awtoritajiet kompetenti involuti fl-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom 
ikunu organizzati b’tali mod li jkunu 
evitati l-kunflitti ta’ interess. Is-sistema 
ta’ sorveljanza pubblika għandhom ikunu 
trasparenti. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu ppubblikati d-dokumenti ta’ gwida u 
opinjoni kollha u rapport annwali li juri l-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-
regoli stabbiliti f’din id-Direttiva.
Ir-rapport annwali għandu jinkludi li ġej:
(a) Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
dawn li ġejjin: indikazzjoni tar-rata ta’ 
suċċess tal-impriżi żgħar u medji (SMEs -
Small and Medium-Sized Enterprises) fl-
akkwist;fFejn il-perċentwal ikun inqas 
minn 50 % f’termini ta’ valuri ta’ 
kuntratti mogħti lill-SMEs, ir-rapport 
għandu jipprovdi analiżi tar-raġunijiet 
għal dan.
(b) ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki 
dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet 
marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-
inklużjoni soċjali inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilitajiet, jew it-
trawwim tal-innovazzjoni.
(c) dejta ċentralizzata dwar il-każijiet 
rapportati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt 
ta’ interess u irregolaritajiet serji oħrajn 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi 
dawk li jaffettwaw proġetti kofinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni.
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3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:
(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-entitajiet kontraenti u b’mod 
partikolari, mill-korpi ċentrali għall-
akkwisti;
(b) li jagħti ta’ pariri legali għall-
awtoritajiet kontraenti dwar l-
interpretazzjoni tar-regoli u l-prinċipji 
dwar l-akkwist pubbliku u dwar l-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi
(c) li joħroġ opinjonijiet u gwida ta’ 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta’
interess ġenerali rigward l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
regoli tal-akkwist pubbliku, dwar 
kwistjonijiet rikorrenti u dwar 
diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea;
(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi 
azzjonabbli, komprensivi, indikaturi ta’ 
“twissija (red flag)” biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jirrapportaw b’mod 
adegwat każijiet ta’ frodi, korruzzjoni, 
kunflitt ta’ interess u irregolaritajiet serji 
oħra fl-akkwist;
(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn 
vjolazzjonijiet speċifiċi identifikati u lejn 
problemi sistemiċi;
(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-entitajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi 
ma tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
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għalfejn warrbuha;
(g) is-sorveljanza ta’ deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazjonali wara 
sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri li 
jistabbilixxu vjolazzjonijiet tar-regoli tal-
Unjoni tal-akkwist pubbliku relatati ma’ 
proġetti kofinanzjati mill-Unjoni; il-korp 
ta’ sorveljanza għandu jirrapporta lill-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
kwalunkwe ksur tal-proċeduri ta' akkwist 
tal-Unjoni meta dawn ikunu relatati ma' 
kuntratti ffinanzjati direttament jew 
indirettament mill-Unjoni Ewropea.
Il-kompiti msemmija fil-punt (e) 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell taħt il-
liġi nazzjonali jew taħt is-sistema 
stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 
92/13/KEE.
L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 
kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-entitajiet 
kontraenti meta jidentifika ksur matul l-
attività ta’ sorveljanza u ta’ konsulenza 
legali tiegħu.
4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri 
ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti 
mill-Kummissjoni għall-
komunikazzjonijiet u l-kuntatti tagħha 
mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt 
speċifiku għall-Kummissjoni meta 
tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit
mill-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Għandu jirraporta mal-Kummissjoni 
dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-
Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-
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għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament 
jew indirettament mill-Unjoni.
B’mod partikolari, il-Kummissjoni tista’ 
tirreferi għall-korp ta’ sorveljanza t-
trattament ta’ każijiet individwali meta l-
kuntratt ikun għadu ma ġiex konkluż jew 
proċedura ta’ reviżjoni xorta tkun għad 
tista’ titwettaq. Tista’ anki tinkariga lill-
korp ta’ sorveljanza bl-attivitajiet ta’ 
sorveljanza meħtieġa sabiex tkun żgurata 
l-implimentazzjoni tal-miżuri li l-Istati 
Membri impenjaw ruħhom għalihom 
sabiex jirrimedjaw vjolazzjoni tar-regoli u 
l-prinċipji tal-Unjoni tal-akkwist pubbliku 
identifikati mill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni tista’ tirrikjedi li l-korp 
ta’ sorveljanza janalizza ksur allegat tar-
regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda lill-
kor ta’ sorveljanza biex isegwi ċerti 
każijiet u biex jiżgura li jittieħdu l-
konsegwenzi xierqa għal ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jkunu 
obbligati jsegwu l-istruzzjonijiet tagħha.
5. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza sabiex jiżgura li d-
deċiżjonijiet tal-entitajiet kontraenti 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-
prinċipji ġenerali tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ma 
għandhomx jieħdu post jew 
jippreġudikaw ir-rwol istituzzjonali tal-
Kummissjoni bħala gwardjan tat-Trattat. 
Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li tirreferi 
t-trattament ta’ każ individwali, għandu 
jibqa’ jkollha d-dritt li tintevjeni skont is-
setgħat mogħtija lilha mit-Trattat.
6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitrażmettu lil korp nazzjonali ta’ 
sorveljanza, it-test sħiħ tal-kuntratti 
konklużi kollha b’valur ekwivalenti għal 
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jew ikbar minn
(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista jew kuntratti ta’ servizzi;
(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
ta’ xogħlijiet.
7. Mingħajr preġudizzju għal-liġi 
nazzjonali dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, u skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u tal-UE dwar il-protezzjoni 
tad-dejta, il-korp ta’ sorveljanza għandu, 
fuq talba bil-miktub, jagħti aċċess sħiħ 
mingħajr restrizzjonijiet u idrett, mingħajr 
ħlas, għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6. L-aċċess għal ċerti 
partijiet tal-kuntratt jista’ jkun miċħud 
meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar 
tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess 
pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-interessi 
kummerċjali leġittimi ta’ atturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.
L-aċċess għall-partijiet li jistgħu jiġu 
rilaxxati għandu jingħata f’perjodu ta’ 
dewmien raġonevoli u sa mhux aktar tard 
minn 45 jum mid-data tat-talba. 
L-applikanti li jagħmlu talba gaħll-aċċess 
għal kuntratt ma għandux ikollhom 
għalfejn juru xi interess dirett jew indirett 
marbut ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jagħmel tali informazzjoni pubblika.
8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2. 

Or. en

Emenda 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta għal direttiva
Artikolu 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 93 imħassar
Sorveljanza pubblika
1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
korp indipendenti wieħed responsabbli 
mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ “il-korp ta’ 
sorveljanza”). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.
L-entitajiet kontraenti kollha għandhom 
ikunu soġġetti għal sorveljanza bħal din. 
2. L-awtoritajiet kompetenti involuti fl-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom 
ikunu organizzati b’tali mod li jkunu 
evitati l-kunflitti ta’ interess. Is-sistema 
ta’ sorveljanza pubblika għandhom ikunu 
trasparenti. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu ppubblikati d-dokumenti ta’ gwida u 
opinjoni kollha u rapport annwali li juri l-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-
regoli stabbiliti f’din id-Direttiva.
Ir-rapport annwali għandu jinkludi li ġej:
(a) Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
dawn li ġejjin: indikazzjoni tar-rata ta’ 
suċċess tal-impriżi żgħar u medji (SMEs -
Small and Medium-Sized Enterprises) fl-
akkwist;fFejn il-perċentwal ikun inqas 
minn 50 % f’termini ta’ valuri ta’ 
kuntratti mogħti lill-SMEs, ir-rapport 
għandu jipprovdi analiżi tar-raġunijiet 
għal dan.
(b) ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki 
dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet 
marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-
inklużjoni soċjali inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilitajiet, jew it-
trawwim tal-innovazzjoni.
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(c) dejta ċentralizzata dwar il-każijiet 
rapportati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt 
ta’ interess u irregolaritajiet serji oħrajn 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi 
dawk li jaffettwaw proġetti kofinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni.
3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:
(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-entitajiet kontraenti u b’mod 
partikolari, mill-korpi ċentrali għall-
akkwisti;
(b) li jagħti ta’ pariri legali għall-
awtoritajiet kontraenti dwar l-
interpretazzjoni tar-regoli u l-prinċipji 
dwar l-akkwist pubbliku u dwar l-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi;
(c) li joħroġ opinjonijiet u gwida ta’ 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta’ 
interess ġenerali rigward l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
regoli tal-akkwist pubbliku, dwar 
kwistjonijiet rikorrenti u dwar 
diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea;
(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi 
azzjonabbli, komprensivi, indikaturi ta’ 
“twissija (red flag)” biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jirrapportaw b’mod 
adegwat każijiet ta’ frodi, korruzzjoni, 
kunflitt ta’ interess u irregolaritajiet serji 
oħra fl-akkwist;
(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn 
vjolazzjonijiet speċifiċi identifikati u lejn 
problemi sistemiċi;
(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
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dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-entitajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi 
ma tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;
(g) is-sorveljanza ta’ deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazjonali wara 
sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri li 
jistabbilixxu vjolazzjonijiet tar-regoli tal-
Unjoni tal-akkwist pubbliku relatati ma’ 
proġetti kofinanzjati mill-Unjoni; il-korp 
ta’ sorveljanza għandu jirrapporta lill-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
kwalunkwe ksur tal-proċeduri ta' akkwist 
tal-Unjoni meta dawn ikunu relatati ma' 
kuntratti ffinanzjati direttament jew 
indirettament mill-Unjoni Ewropea.
Il-kompiti msemmija fil-punt (e) 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell taħt il-
liġi nazzjonali jew taħt is-sistema 
stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 
92/13/KEE.
L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 
kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-entitajiet 
kontraenti meta jidentifika ksur matul l-
attività ta’ sorveljanza u ta’ konsulenza 
legali tiegħu.
4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri 
ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti 
mill-Kummissjoni għall-
komunikazzjonijiet u l-kuntatti tagħha 
mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt 
speċifiku għall-Kummissjoni meta 
tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit 
mill-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
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Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Għandu jirraporta mal-Kummissjoni 
dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-
Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-
għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament 
jew indirettament mill-Unjoni.
B’mod partikolari, il-Kummissjoni tista’ 
tirreferi għall-korp ta’ sorveljanza t-
trattament ta’ każijiet individwali meta l-
kuntratt ikun għadu ma ġiex konkluż jew 
proċedura ta’ reviżjoni xorta tkun għad 
tista’ titwettaq. Tista’ anki tinkariga lill-
korp ta’ sorveljanza bl-attivitajiet ta’ 
sorveljanza meħtieġa sabiex tkun żgurata 
l-implimentazzjoni tal-miżuri li l-Istati 
Membri impenjaw ruħhom għalihom 
sabiex jirrimedjaw vjolazzjoni tar-regoli u 
l-prinċipji tal-Unjoni tal-akkwist pubbliku 
identifikati mill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni tista’ tirrikjedi li l-korp 
ta’ sorveljanza janalizza ksur allegat tar-
regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda lill-
kor ta’ sorveljanza biex isegwi ċerti 
każijiet u biex jiżgura li jittieħdu l-
konsegwenzi xierqa għal ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jkunu 
obbligati jsegwu l-istruzzjonijiet tagħha.
5. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza sabiex jiżgura li d-
deċiżjonijiet tal-entitajiet kontraenti 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-
prinċipji ġenerali tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ma 
għandhomx jieħdu post jew 
jippreġudikaw ir-rwol istituzzjonali tal-
Kummissjoni bħala gwardjan tat-Trattat. 
Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li tirreferi 
t-trattament ta’ każ individwali, għandu 
jibqa’ jkollha d-dritt li tintevjeni skont is-
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setgħat mogħtija lilha mit-Trattat.
6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitrażmettu lil korp nazzjonali ta’ 
sorveljanza, it-test sħiħ tal-kuntratti 
konklużi kollha b’valur ekwivalenti għal 
jew ikbar minn
(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista jew kuntratti ta’ servizzi;
(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
ta’ xogħlijiet.
7. Mingħajr preġudizzju għal-liġi 
nazzjonali dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, u skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u tal-UE dwar il-protezzjoni 
tad-dejta, il-korp ta’ sorveljanza għandu, 
fuq talba bil-miktub, jagħti aċċess sħiħ 
mingħajr restrizzjonijiet u idrett, mingħajr 
ħlas, għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6. L-aċċess għal ċerti 
partijiet tal-kuntratt jista’ jkun miċħud 
meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar 
tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess 
pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-interessi 
kummerċjali leġittimi ta’ atturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.
L-aċċess għall-partijiet li jistgħu jiġu 
rilaxxati għandu jingħata f’perjodu ta’ 
dewmien raġonevoli u sa mhux aktar tard 
minn 45 jum mid-data tat-talba. 
L-applikanti li jagħmlu talba gaħll-aċċess 
għal kuntratt ma għandux ikollhom 
għalfejn juru xi interess dirett jew indirett 
marbut ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jagħmel tali informazzjoni pubblika.
8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-proposti alternattivi rigward il-governanza mressqa f'emendi separati. Din 
l-emenda tħassar għalkollox l-Artikolu 93 dwar is-Sorveljanza Pubblika. Il-fatt li jinħatar 
korp nazzjonali ta' sorveljanza wieħed biss f'kull Stat Membru jikser il-prinċipju tas-
sussidjarjetà u jkun impossibbli li dan jiġi implimentat f'dawk l-Istati Membri 
b'amministrazzjonijiet żviluppati jew bi strutturi federali.

Emenda 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 93 imħassar
Sorveljanza pubblika
1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
korp indipendenti wieħed responsabbli 
mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ “il-korp ta’ 
sorveljanza”). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.
L-entitajiet kontraenti kollha għandhom 
ikunu soġġetti għal sorveljanza bħal din. 
2. L-awtoritajiet kompetenti involuti fl-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom 
ikunu organizzati b’tali mod li jkunu 
evitati l-kunflitti ta’ interess. Is-sistema 
ta’ sorveljanza pubblika għandhom ikunu 
trasparenti. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu ppubblikati d-dokumenti ta’ gwida u 
opinjoni kollha u rapport annwali li juri l-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-
regoli stabbiliti f’din id-Direttiva.
Ir-rapport annwali għandu jinkludi li ġej:
(a) Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
dawn li ġejjin: indikazzjoni tar-rata ta’ 
suċċess tal-impriżi żgħar u medji (SMEs -
Small and Medium-Sized Enterprises) fl-
akkwist;fFejn il-perċentwal ikun inqas 
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minn 50 % f’termini ta’ valuri ta’ 
kuntratti mogħti lill-SMEs, ir-rapport 
għandu jipprovdi analiżi tar-raġunijiet 
għal dan.
(b) ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki 
dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet 
marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-
inklużjoni soċjali inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilitajiet, jew it-
trawwim tal-innovazzjoni.
(c) dejta ċentralizzata dwar il-każijiet 
rapportati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt 
ta’ interess u irregolaritajiet serji oħrajn 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi 
dawk li jaffettwaw proġetti kofinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni.
3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:
(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-entitajiet kontraenti u b’mod 
partikolari, mill-korpi ċentrali għall-
akkwisti;
(b) li jagħti ta’ pariri legali għall-
awtoritajiet kontraenti dwar l-
interpretazzjoni tar-regoli u l-prinċipji 
dwar l-akkwist pubbliku u dwar l-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi;
(c) li joħroġ opinjonijiet u gwida ta’ 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta’ 
interess ġenerali rigward l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
regoli tal-akkwist pubbliku, dwar 
kwistjonijiet rikorrenti u dwar 
diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea;
(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi 
azzjonabbli, komprensivi, indikaturi ta’ 
“twissija (red flag)” biex jipprevjenu, 
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jidentifikaw u jirrapportaw b’mod 
adegwat każijiet ta’ frodi, korruzzjoni, 
kunflitt ta’ interess u irregolaritajiet serji 
oħra fl-akkwist;
(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn 
vjolazzjonijiet speċifiċi identifikati u lejn 
problemi sistemiċi;
(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-entitajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi 
ma tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;
(g) is-sorveljanza ta’ deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazjonali wara 
sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri li 
jistabbilixxu vjolazzjonijiet tar-regoli tal-
Unjoni tal-akkwist pubbliku relatati ma’ 
proġetti kofinanzjati mill-Unjoni; il-korp 
ta’ sorveljanza għandu jirrapporta lill-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
kwalunkwe ksur tal-proċeduri ta' akkwist 
tal-Unjoni meta dawn ikunu relatati ma' 
kuntratti ffinanzjati direttament jew 
indirettament mill-Unjoni Ewropea.
Il-kompiti msemmija fil-punt (e) 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell taħt il-
liġi nazzjonali jew taħt is-sistema 
stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 
92/13/KEE.
L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 
kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-entitajiet 
kontraenti meta jidentifika ksur matul l-
attività ta’ sorveljanza u ta’ konsulenza 
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legali tiegħu.
4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri 
ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti 
mill-Kummissjoni għall-
komunikazzjonijiet u l-kuntatti tagħha 
mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt 
speċifiku għall-Kummissjoni meta 
tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit 
mill-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Għandu jirraporta mal-Kummissjoni 
dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-
Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-
għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament 
jew indirettament mill-Unjoni.
B’mod partikolari, il-Kummissjoni tista’ 
tirreferi għall-korp ta’ sorveljanza t-
trattament ta’ każijiet individwali meta l-
kuntratt ikun għadu ma ġiex konkluż jew 
proċedura ta’ reviżjoni xorta tkun għad 
tista’ titwettaq. Tista’ anki tinkariga lill-
korp ta’ sorveljanza bl-attivitajiet ta’ 
sorveljanza meħtieġa sabiex tkun żgurata 
l-implimentazzjoni tal-miżuri li l-Istati 
Membri impenjaw ruħhom għalihom 
sabiex jirrimedjaw vjolazzjoni tar-regoli u 
l-prinċipji tal-Unjoni tal-akkwist pubbliku 
identifikati mill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni tista’ tirrikjedi li l-korp 
ta’ sorveljanza janalizza ksur allegat tar-
regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda lill-
kor ta’ sorveljanza biex isegwi ċerti 
każijiet u biex jiżgura li jittieħdu l-
konsegwenzi xierqa għal ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jkunu 
obbligati jsegwu l-istruzzjonijiet tagħha.
5. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-korp ta’ 
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sorveljanza mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza sabiex jiżgura li d-
deċiżjonijiet tal-entitajiet kontraenti 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-
prinċipji ġenerali tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ma 
għandhomx jieħdu post jew 
jippreġudikaw ir-rwol istituzzjonali tal-
Kummissjoni bħala gwardjan tat-Trattat. 
Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li tirreferi 
t-trattament ta’ każ individwali, għandu 
jibqa’ jkollha d-dritt li tintevjeni skont is-
setgħat mogħtija lilha mit-Trattat.
6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitrażmettu lil korp nazzjonali ta’ 
sorveljanza, it-test sħiħ tal-kuntratti 
konklużi kollha b’valur ekwivalenti għal 
jew ikbar minn
(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista jew kuntratti ta’ servizzi;
(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
ta’ xogħlijiet.
7. Mingħajr preġudizzju għal-liġi 
nazzjonali dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, u skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u tal-UE dwar il-protezzjoni 
tad-dejta, il-korp ta’ sorveljanza għandu, 
fuq talba bil-miktub, jagħti aċċess sħiħ 
mingħajr restrizzjonijiet u idrett, mingħajr 
ħlas, għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6. L-aċċess għal ċerti 
partijiet tal-kuntratt jista’ jkun miċħud 
meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar 
tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess 
pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-interessi 
kummerċjali leġittimi ta’ atturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.
L-aċċess għall-partijiet li jistgħu jiġu 
rilaxxati għandu jingħata f’perjodu ta’ 
dewmien raġonevoli u sa mhux aktar tard 
minn 45 jum mid-data tat-talba. 
L-applikanti li jagħmlu talba gaħll-aċċess 
għal kuntratt ma għandux ikollhom 
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għalfejn juru xi interess dirett jew indirett 
marbut ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jagħmel tali informazzjoni pubblika.
8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament propost iżid b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv għall-Istati Membri. Barra 
minn hekk, jinfluwenza l-organizzazzjoni interna tal-amministrazzjoni fl-Istati Membri. Id-
deċiżjonijiet rigward l-attivitajiet li għandhom jitwettqu sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
korretta tad-Direttiva u l-istituzzjonijiet responsabbli għandhom jitħallew għad-diskrezzjoni 
tal-Istati Membri.

Emenda 934
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 93 imħassar

Or. de

Emenda 935
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 93 imħassar
Sorveljanza pubblika
1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
korp indipendenti wieħed responsabbli 



PE492.870v02-00 136/181 AM\909614MT.doc

MT

mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ “il-korp ta’ 
sorveljanza”). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.
L-entitajiet kontraenti kollha għandhom 
ikunu soġġetti għal sorveljanza bħal din. 
2. L-awtoritajiet kompetenti involuti fl-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom 
ikunu organizzati b’tali mod li jkunu 
evitati l-kunflitti ta’ interess. Is-sistema 
ta’ sorveljanza pubblika għandhom ikunu 
trasparenti. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu ppubblikati d-dokumenti ta’ gwida u 
opinjoni kollha u rapport annwali li juri l-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-
regoli stabbiliti f’din id-Direttiva.
Ir-rapport annwali għandu jinkludi li ġej:
(a) Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
dawn li ġejjin: indikazzjoni tar-rata ta’ 
suċċess tal-impriżi żgħar u medji (SMEs -
Small and Medium-Sized Enterprises) fl-
akkwist;fFejn il-perċentwal ikun inqas 
minn 50 % f’termini ta’ valuri ta’ 
kuntratti mogħti lill-SMEs, ir-rapport 
għandu jipprovdi analiżi tar-raġunijiet 
għal dan.
(b) ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki 
dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet 
marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-
inklużjoni soċjali inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilitajiet, jew it-
trawwim tal-innovazzjoni.
(c) dejta ċentralizzata dwar il-każijiet 
rapportati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt 
ta’ interess u irregolaritajiet serji oħrajn 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi 
dawk li jaffettwaw proġetti kofinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni.
3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:
(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
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regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-entitajiet kontraenti u b’mod 
partikolari, mill-korpi ċentrali għall-
akkwisti;
(b) li jagħti ta’ pariri legali għall-
awtoritajiet kontraenti dwar l-
interpretazzjoni tar-regoli u l-prinċipji 
dwar l-akkwist pubbliku u dwar l-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi;
(c) li joħroġ opinjonijiet u gwida ta’ 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta’ 
interess ġenerali rigward l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
regoli tal-akkwist pubbliku, dwar 
kwistjonijiet rikorrenti u dwar 
diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea;
(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi 
azzjonabbli, komprensivi, indikaturi ta’ 
“twissija (red flag)” biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jirrapportaw b’mod 
adegwat każijiet ta’ frodi, korruzzjoni, 
kunflitt ta’ interess u irregolaritajiet serji 
oħra fl-akkwist;
(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn 
vjolazzjonijiet speċifiċi identifikati u lejn 
problemi sistemiċi;
(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-entitajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi 
ma tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;
(g) is-sorveljanza ta’ deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazjonali wara 
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sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri li 
jistabbilixxu vjolazzjonijiet tar-regoli tal-
Unjoni tal-akkwist pubbliku relatati ma’ 
proġetti kofinanzjati mill-Unjoni; il-korp 
ta’ sorveljanza għandu jirrapporta lill-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
kwalunkwe ksur tal-proċeduri ta' akkwist 
tal-Unjoni meta dawn ikunu relatati ma' 
kuntratti ffinanzjati direttament jew 
indirettament mill-Unjoni Ewropea.
Il-kompiti msemmija fil-punt (e) 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell taħt il-
liġi nazzjonali jew taħt is-sistema 
stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 
92/13/KEE.
L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 
kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-entitajiet 
kontraenti meta jidentifika ksur matul l-
attività ta’ sorveljanza u ta’ konsulenza 
legali tiegħu.
4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri 
ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti 
mill-Kummissjoni għall-
komunikazzjonijiet u l-kuntatti tagħha 
mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt 
speċifiku għall-Kummissjoni meta 
tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit 
mill-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Għandu jirraporta mal-Kummissjoni 
dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-
Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-
għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament 
jew indirettament mill-Unjoni.
B’mod partikolari, il-Kummissjoni tista’ 
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tirreferi għall-korp ta’ sorveljanza t-
trattament ta’ każijiet individwali meta l-
kuntratt ikun għadu ma ġiex konkluż jew 
proċedura ta’ reviżjoni xorta tkun għad 
tista’ titwettaq. Tista’ anki tinkariga lill-
korp ta’ sorveljanza bl-attivitajiet ta’ 
sorveljanza meħtieġa sabiex tkun żgurata 
l-implimentazzjoni tal-miżuri li l-Istati 
Membri impenjaw ruħhom għalihom 
sabiex jirrimedjaw vjolazzjoni tar-regoli u 
l-prinċipji tal-Unjoni tal-akkwist pubbliku 
identifikati mill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni tista’ tirrikjedi li l-korp 
ta’ sorveljanza janalizza ksur allegat tar-
regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda lill-
kor ta’ sorveljanza biex isegwi ċerti 
każijiet u biex jiżgura li jittieħdu l-
konsegwenzi xierqa għal ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jkunu 
obbligati jsegwu l-istruzzjonijiet tagħha.
5. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza sabiex jiżgura li d-
deċiżjonijiet tal-entitajiet kontraenti 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-
prinċipji ġenerali tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ma 
għandhomx jieħdu post jew 
jippreġudikaw ir-rwol istituzzjonali tal-
Kummissjoni bħala gwardjan tat-Trattat. 
Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li tirreferi 
t-trattament ta’ każ individwali, għandu 
jibqa’ jkollha d-dritt li tintevjeni skont is-
setgħat mogħtija lilha mit-Trattat.
6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitrażmettu lil korp nazzjonali ta’ 
sorveljanza, it-test sħiħ tal-kuntratti 
konklużi kollha b’valur ekwivalenti għal 
jew ikbar minn
(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista jew kuntratti ta’ servizzi;
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(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
ta’ xogħlijiet.
7. Mingħajr preġudizzju għal-liġi 
nazzjonali dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, u skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u tal-UE dwar il-protezzjoni 
tad-dejta, il-korp ta’ sorveljanza għandu, 
fuq talba bil-miktub, jagħti aċċess sħiħ 
mingħajr restrizzjonijiet u idrett, mingħajr 
ħlas, għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6. L-aċċess għal ċerti 
partijiet tal-kuntratt jista’ jkun miċħud 
meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar 
tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess 
pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-interessi 
kummerċjali leġittimi ta’ atturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.
L-aċċess għall-partijiet li jistgħu jiġu 
rilaxxati għandu jingħata f’perjodu ta’ 
dewmien raġonevoli u sa mhux aktar tard 
minn 45 jum mid-data tat-talba. 
L-applikanti li jagħmlu talba gaħll-aċċess 
għal kuntratt ma għandux ikollhom 
għalfejn juru xi interess dirett jew indirett 
marbut ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jagħmel tali informazzjoni pubblika.
8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2. 

Or. en

Emenda 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu responsabbli għall-kompiti li ġejjin:

Or. fr

Emenda 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 939
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) li jeżamina r-rapporti mibgħuta lilu 
mill-entitajiet kontraenti li jkun 
biħsiebhom jużaw  proċedura negozjata 
mingħajr pubblikazzjoni;

Or. it

Emenda 940
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) il-ġestjoni tar-reġistru uffiċjali tan-
nonkonformità kif stabbilit fl-
Artikolu 83(a).

Or. en

Emenda 941
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 

imħassar
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kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-entitajiet 
kontraenti meta jidentifika ksur matul l-
attività ta’ sorveljanza u ta’ konsulenza 
legali tiegħu.

Or. it

Emenda 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali 
u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti mill-
Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u l-
kuntatti tagħha mal-Istati Membri, il-korp 
ta’ sorveljanza għandu jaġixxi bħala punt 
ta’ kuntatt speċifiku għall-Kummissjoni 
meta tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit mill-
Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-

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

Unjoni Ewropea u l-Artikolu 317 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Għandhom jirrapportaw lill-
Kummissjoni dwar kwalunkwe vjolazzjoni 
ta’ din id-Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist 
għall-għoti ta’ kuntratti ffinanzjati 
direttament jew indirettament mill-Unjoni.

Or. fr

Emenda 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, il-Kummissjoni tista’ 
tirreferi għall-korp ta’ sorveljanza t-
trattament ta’ każijiet individwali meta l-
kuntratt ikun għadu ma ġiex konkluż jew 
proċedura ta’ reviżjoni xorta tkun għad 
tista’ titwettaq. Tista’ anki tinkariga lill-
korp ta’ sorveljanza bl-attivitajiet ta’ 
sorveljanza meħtieġa sabiex tkun żgurata 
l-implimentazzjoni tal-miżuri li l-Istati 
Membri impenjaw ruħhom għalihom 
sabiex jirrimedjaw vjolazzjoni tar-regoli u 
l-prinċipji tal-Unjoni tal-akkwist pubbliku 
identifikati mill-Kummissjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tirrikjedi li l-korp 
ta’ sorveljanza janalizza ksur allegat tar-

imħassar
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regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda lill-
kor ta’ sorveljanza biex isegwi ċerti 
każijiet u biex jiżgura li jittieħdu l-
konsegwenzi xierqa għal ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jkunu 
obbligati jsegwu l-istruzzjonijiet tagħha.

Or. fr

Emenda 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Rekwiżit ta' pubblikazzjoni komprensiv iwassal għall-iżvelar ta' saħansitra d-dettalji l-aktar 
minuri ta' ċerti kuntratti, bir-riżultat li n-know-how li fihom kuntratti bħal dawn fil-forma ta' 
sigrieti kummerċjali jsir disponibbli għal partijiet terzi, f'xi każijiet bi ksur tar-regoli dwar il-
kunfidenzjalità. Madankollu, tali rekwiżit ma jwassalx għal trasparenza akbar, billi d-
deċiżjoni dwar l-għoti ta' kuntratt ittemm il-proċedura tal-akkwist.

Emenda 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 949
Andreas Schwab, Frank Engel
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Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Mingħajr preġudizzju għal-liġi 
nazzjonali dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, u skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u tal-UE dwar il-protezzjoni 
tad-dejta, il-korp ta’ sorveljanza għandu, 
fuq talba bil-miktub, jagħti aċċess sħiħ 
mingħajr restrizzjonijiet u idrett, mingħajr 
ħlas, għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6. L-aċċess għal ċerti 
partijiet tal-kuntratti jista’ jiġi rrifjutat 
fejn l-iżvelar tagħhom jimpedixxi l-
infurzar tal-liġi jew b’mod ieħor ikun 
kuntrarju għall-interess pubbliku, 
jagħmel ħsara lill-interessi kummerċjali 
leġittimi tal-operaturi ekonomiċi, pubbliċi 
jew privati, jew jista’ jfixkel il-
kompetizzjoni ġusta bejniethom.

imħassar

L-aċċess għall-partijiet li jistgħu jiġu 
rilaxxati għandu jingħata f’perjodu ta’ 
dewmien raġonevoli u sa mhux aktar tard 
minn 45 jum mid-data tat-talba.
L-applikanti li jagħmlu talba gaħll-aċċess 
għal kuntratt ma għandux ikollhom 
għalfejn juru xi interess dirett jew indirett 
marbut ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jagħmel tali informazzjoni pubblika.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet eżistenti ta' aċċess għad-dokumenti fil-kuntest ta' tilwim rigward l-għoti ta' 
kuntratti u d-drittijiet addizzjonali li jgawdu individwi skont il-liġijiet diġà komprensivi ferm 
dwar il-libertà tal-informazzjoni huma biżżejjed.

Emenda 950
Frank Engel, Philippe Juvin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Mingħajr preġudizzju għal-liġi 
nazzjonali dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, u skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u tal-UE dwar il-protezzjoni tad-
dejta, il-korp ta’ sorveljanza għandu, fuq 
talba bil-miktub, jagħti aċċess sħiħ 
mingħajr restrizzjonijiet u idrett, mingħajr 
ħlas, għall-kuntratti konklużi msemmija fil-
paragrafu 6. L-aċċess għal ċerti partijiet 
tal-kuntratti jista’ jiġi rrifjutat fejn l-iżvelar 
tagħhom jimpedixxi l-infurzar tal-liġi jew 
b’mod ieħor ikun kuntrarju għall-interess 
pubbliku, jagħmel ħsara lill-interessi 
kummerċjali leġittimi tal-operaturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew jista’ 
jfixkel il-kompetizzjoni ġusta bejniethom.

7. Mingħajr preġudizzju għal-liġi 
nazzjonali dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, u skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u tal-UE dwar il-protezzjoni tad-
dejta, l-awtoritajiet kompetenti għandhom, 
fuq talba bil-miktub, jagħtu aċċess sħiħ 
mingħajr restrizzjonijiet u dirett, mingħajr 
ħlas, għall-kuntratti konklużi msemmija fil-
paragrafu 6. L-aċċess għal ċerti partijiet 
tal-kuntratti jista’ jiġi rrifjutat fejn l-iżvelar 
tagħhom jimpedixxi l-infurzar tal-liġi jew 
b’mod ieħor ikun kuntrarju għall-interess 
pubbliku, jagħmel ħsara lill-interessi 
kummerċjali leġittimi tal-operaturi 
ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew jista’ 
jfixkel il-kompetizzjoni ġusta bejniethom.

Or. fr

Emenda 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapporti individwali dwar proċeduri 
għall-għoti ta’ kuntratti

Rapportar individwali

Or. en

Emenda 952
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-entitajiet kontraenti għandhom 
iżommu l-informazzjoni xierqa dwar kull 
kuntratt, ftehim qafas u kull darba li tiġi 
stabbilita sistema dinamika ta’ xiri. Din l-
informazzjoni għandha tkun biżżejjed 
sabiex tagħtihom il-possibilità li aktar tard 
jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet meħuda 
marbutin ma’:

1. L-entitajiet kontraenti għandhom 
iżommu l-informazzjoni xierqa dwar kull 
kuntratt 'il fuq mil-limitu, ftehim qafas jew
kull darba li tiġi stabbilita sistema 
dinamika ta’ xiri. Din l-informazzjoni 
għandha tkun biżżejjed sabiex tagħtihom 
il-possibilità li aktar tard jiġġustifikaw id-
deċiżjonijiet meħuda marbutin ma’:

Or. en

Emenda 953
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-entitajiet kontraenti għandhom jieħdu l-
passi xierqa biex jiddokumentaw il-
proċeduri ta’ akkwist, kemm jekk il-
proċeduri jsiru b’mezzi elettroniċi kif ukoll 
jekk ma jsirux hekk.

Or. en

Emenda 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 955
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-entitajiet kontraenti jiddokumentaw il-
progress tal-proċeduri ta’ akkwist kollha, 
kemm jekk il-proċeduri jsiru b’mezzi 
elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux hekk.
Għal dak il-għan, dawn għandhom 
jiddokumentaw l-istadji kollha fil-
proċedura ta’ akkwist, inklużi l-
komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi 
ekonomiċi u d-deliberazzjonijiet interni, it-
tħejjija ta’ offerti, id-djalogu u n-negozjati 
jekk kien hemm, l-għażla u l-għoti tal-
kuntratt, l-isem tal-offerent magħżul u r-
raġunijiet għaliex ingħażlet l-offerta
tiegħu u – jekk magħruf – il-proporzjon 
tal-kuntratt jew tal-ftehim qafas li l-
offerent magħżul biħsiebu 
jissottokuntratta, u informazzjoni rigward 
is-sottokuntratturi, inklużi l-ismijiet, l-
indirizzi u r-rappreżentanti legali 
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tagħhom.

Or. de

Emenda 956
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit biex jiġu ddokumentati "d-deliberazzjonijiet interni kollha" mhuwiex neċessarju u 
huwa sproporzjonat. Id-dispożizzjoni toħloq ukoll inċertezza legali, billi t-terminu 
"deliberazzjonijiet interni" mhuwiex definit fid-Direttiva.

Emenda 957
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni għandha tinżamm għal 
tal-inqas erba’ snin mid-data tal-għotja tal-
kuntratt sabiex matul dak il-perjodu, l-

2. L-informazzjoni għandha tinżamm għal 
tal-inqas erba’ snin mid-data tal-għotja tal-
kuntratt sabiex matul dak il-perjodu, l-
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entità kontraenti tkun tista’ tipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa lill-Kummissjoni 
jew lill-korp ta’ sorveljanza nazzjonali 
meta dawn jitolbuha.

entità kontraenti tkun tista’ tipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa lill-Kummissjoni 
jekk titlobha.

Or. en

Emenda 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni għandha tinżamm għal 
tal-inqas erba’ snin mid-data tal-għotja tal-
kuntratt sabiex matul dak il-perjodu, l-
entità kontraenti tkun tista’ tipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa lill-Kummissjoni 
jew lill-korp ta’ sorveljanza nazzjonali 
meta dawn jitolbuha.

2. L-informazzjoni għandha tinżamm għal 
tal-inqas erba’ snin mid-data tal-għotja tal-
kuntratt sabiex matul dak il-perjodu, l-
entità kontraenti tkun tista’ tipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa lill-Kummissjoni 
jew lill-awtoritajiet jew l-istrutturi
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 92 meta 
dawn jitolbu hekk.

Or. en

Emenda 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 95

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 95 imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġbir ta' dejta statistika permezz ta' rapporti mill-Istati Membri mhuwiex affidabbli u 
jwassal għal burokrazija u spejjeż. L-objettiv tal-Artikolu 95 huwa li jikkontroverifika d-dejta 
miġbura permezz tal-bażi ta' dejta TED abbażi tal-Artikolu 64 tal-proposta. Madankollu, 
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kemm id-dejta TED kif ukoll id-dejta tar-rapportar nazzjonali spiss tkun inkompleta. Minflok 
issir kontroverifika, il-pilastru TED tal-ġbir ta' dejta statistika għandu jissaħħaħ aktar, u l-
pilastru tar-rapportar nazzjonali għandu jitwarrab kompletament.

Emenda 960
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 95 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull sena, il-korpi stabbiliti jew 
magħżula skont l-Artikolu 93 għandhom 
jgħaddu rapport ta’ implimentazzjoni u 
statistiku lill-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ 
forma standard, mhux aktar tard mill-
31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ wara.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-Kummissjoni tirċievi kull sena rapport 
ta’ implimentazzjoni u statistiku dwar kull 
sena, mhux aktar tard mill-
31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ wara.

Or. en

Emenda 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 95 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull sena, il-korpi stabbiliti jew 
magħżula skont l-Artikolu 93 għandhom 
jgħaddu rapport ta’ implimentazzjoni u
statistiku lill-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ 
forma standard, mhux aktar tard mill-
31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ wara.

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

Or. en

Emenda 962
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 95 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bħala minimu, ir-rapport imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun fih il-valur, 
maqsum skont il-kategorija tal-attività li l-
Artikoli 5 sa 11 jirreferu għalihom, tal-
kuntratti mogħtija taħt il-livelli limiti 
stabbiliti fl-Artikolu 12 iżda li jkunu 
koperti minn din id-Direttiva li kieku l-
valur tagħhom jaqbeż dawn il-livelli 
limiti.

imħassar

Or. en

Emenda 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 95 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bħala minimu, ir-rapport imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun fih il-valur,
maqsum skont il-kategorija tal-attività li l-
Artikoli 5 sa 11 jirreferu għalihom, tal-
kuntratti mogħtija taħt il-livelli limiti 
stabbiliti fl-Artikolu 12 iżda li jkunu 
koperti minn din id-Direttiva li kieku l-
valur tagħhom jaqbeż dawn il-livelli limiti.

2. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun fih, għall-kuntratti mogħtija 
taħt il-livelli limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
ta' din id-Direttiva, iżda li jkunu koperti 
minn din id-Direttiva li kieku l-valur 
tagħhom jaqbeż dawn il-livelli limiti, stima 
tal-valur totali aggregat tal-akkwist matul 
is-sena kkonċernata. Din l-istima tista' 
b'mod partikolari tkun ibbażata fuq dejta 
disponibbli skont ir-rekwiżiti nazzjonali 
tal-pubblikazzjoni.

Or. en

Emenda 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 95 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
dan ir-rapport ikun fih tal-inqas in-numru 
u l-valur tal-kuntratti mogħtija, maqsuma 
skont il-kategoriji tal-attività li l-Artikoli 5 
sa 11 jirreferu għalihom u kwalunkwe 
informazzjoni oħra meħtieġa sabiex tiġi 
verifikata l-applikazzjoni xierqa tal-
Ftehim. Dan għandu jinkludi n-numru u l-
valur ta’ kuntratti mogħtija skont proċedura 
nnegozjata mingħajr sejħa għall-
kompetizzjoni, maqsuma skont iċ-
ċirkostanzi msemmija fl-Artikolu 44 u 
skont il-kategoriji tal-attività li l-Artikoli 5 
sa 11 jirreferu għaliha. Dan għandu 
jispeċifika wkoll l-Istat Membru jew il-
pajjiż terz tal-kuntrattur magħżul.

3. Għall-kuntratti kollha 'l fuq mill-livelli 
llimitu ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li dan ir-rapport ikun 
fih in-numru u l-valur stmati tal-kuntratti 
mogħtija matul is-sena kkonċernata, 
maqsuma skont il-kategoriji tal-attività li l-
Artikoli 5 sa 11 jirreferu għalihom u 
kwalunkwe informazzjoni oħra meħtieġa 
sabiex tiġi verifikata l-applikazzjoni xierqa 
tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwist 
Pubbliku. Dan għandu jinkludi n-numru u 
l-valur stmati ta’ kuntratti mogħtija skont 
proċedura nnegozjata mingħajr sejħa għall-
kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 965
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 95 – paragrafu 3 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fl-interessi tas-simplifikazzjoni 
amministrattiva, id-dejta statistika tista’ 
tinġabar fuq il-bażi ta’ kampjunar, 
sakemm ir-kwalità rappreżentattiva 
tagħha ma tkunx ipperikolata;

Or. en

Emenda 966
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 95 – paragrafu 3 – punt b (ġdid)



PE492.870v02-00 156/181 AM\909614MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) in-natura kunfidenzjali tal-
informazzjoni pprovduta tiġi rispettata.

Or. en

Emenda 967
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 95 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
forma standard għat-tfassil tal-
implimentazzjoni annwali u r-rapport 
statistiku msemmija fil-paragrafu 1. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 100.

imħassar

Or. en

Emenda 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 95 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
forma standard għat-tfassil tal-
implimentazzjoni annwali u r-rapport
statistiku msemmija fil-paragrafu 1. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 100.

5. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
forma standard għar-rapport statistiku 
annwali msemmi fil-paragrafu 1. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 100.

Or. en
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Emenda 969
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 95 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-atti msemmija fil-paragrafu 5 
għandhom jiżguraw li:

imħassar

(a) fl-interessi tas-simplifikazzjoni 
amministrattiva, id-dejta statistika tista’ 
tinġabar fuq il-bażi ta’ kampjunar, dejjem 
jekk ir-rappreżentattività tagħha ma 
tkunx ipperikolata b’dan;
(b) in-natura kunfidenzjali tal-
informazzjoni pprovduta tiġi rispettata.

Or. en

Emenda 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 96

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 96 imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala parti minn proposti alternattivi b'rabta mal-governanza (għajnuna lill-entitajiet 
kontraenti u lin-negozji), din l-emenda tħassar l-Artikolu 97. Il-proposti tal-Kummissjoni 
jeħtieġ li jiġu appoġġjati b'każ ċar li juri l-kosteffikaċja, u dawn il-proposti dettaljati jiksru 
wkoll il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità. Madankollu, teżisti ħtieġa ċara biex 
l-Istati Mmebri jadottaw il-prinċipju "L-Ewwel Aħseb fiż-Żgħir" fir-rigward tal-SMEs fl-
akkwist pubbliku, kif propost f'waħda mill-premessi.
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Emenda 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 96

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 96 imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament propost iżid b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv għall-Istati Membri. Barra 
minn hekk, jinfluwenza l-organizzazzjoni interna tal-amministrazzjoni fl-Istati Membri. Id-
deċiżjonijiet rigward l-attivitajiet li għandhom jitwettqu sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
korretta tad-Direttiva u l-istituzzjonijiet responsabbli għandhom jitħallew għad-diskrezzjoni 
tal-Istati Membri.

Emenda 972
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 96 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika: il-kliem jista' jiġi interpretat bħala parir legali iżda mhijiex ir-responsabbiltà tal-
Istati Membri li jagħtu parir legali dwar Regolamenti Ewropej.
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Emenda 973
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 96 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-iskopijiet tal-paragrafi 1, 2 u 3, l-
Istati Membri jistgħu jappuntaw korp 
uniku jew diversi korpi jew strutturi 
amministrattivi. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw każ ta’ 
koordinazzjoni dovuta bejn dawk il-korpi 
u strutturi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-Artikoli jikkawżaw piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa. Hija r-responsabbiltà tal-
Istati Membri li jorganizzaw l-amministrazzjoni interna tagħhom. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li joħolqu korp ta' sorveljanza (ara l-Artikolu 84) mingħajr regolament Ewropew. 
L-Artikolu 84 imur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 974
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 97 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
assistenza reċiproka lil xulxin, u għandhom 
jimplimentaw miżuri għall-kooperazzjoni 
effettiva bejniethom sabiex jiżguraw 
skambju ta’ informazzjoni dwar il-
kwistjonijiet imsemmija fl-Artikoli 56, 75 
u 79. Għandhom jiżguraw il-
kunfidenzjalità tal-informazzjoni li 
jiskambjaw.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
assistenza reċiproka lil xulxin, u għandhom 
jimplimentaw miżuri għall-kooperazzjoni 
effettiva bejniethom sabiex jiżguraw 
skambju ta’ informazzjoni dwar il-
kwistjonijiet imsemmija fl-Artikoli 56, 75,
79 u 83(a). Għandhom jiżguraw il-
kunfidenzjalità tal-informazzjoni li 
jiskambjaw.

Or. en
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Emenda 975
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 97 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-Artikoli jikkawżaw piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa. Hija r-responsabbiltà tal-
Istati Membri li jorganizzaw l-amministrazzjoni interna tagħhom. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li joħolqu korp ta' sorveljanza (ara l-Artikolu 84) mingħajr regolament Ewropew. 
L-Artikolu 84 imur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 97 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu punt ta’ 
kollegament wieħed jew aktar, id-dettalji 
ta’ kuntatt li jridu jiġu komunikati lill-
Istati Membri l-oħra, lill-korpi ta’ 
sorveljanza u lill-Kummissjoni. L-Istati 

imħassar
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Membri għandhom jippubblikaw u 
regolarment jaġġornaw il-lista ta’ punti 
ta’ kollegament. Il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jkun inkarigat mill-
koordinazzjoni ta’ dawn il-punti ta’ 
kollegament.

Or. en

Emenda 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 97 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impożizzjoni fuq l-Istati Membri ta' obbligu li joħolqu korpi addizzjonali mhijiex miżura 
proporzjonata. Barra minn hekk, diversi kompetenzi assenjati lil tali korp, bħas-sorveljanza, 
il-koordinazzjoni u r-rapportar jistgħu joħolqu kunflitt ta' interessi.

Emenda 978
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 97 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 97 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impożizzjoni fuq l-Istati Membri ta' obbligu li joħolqu korpi addizzjonali mhijiex miżura 
proporzjonata. Barra minn hekk, diversi kompetenzi assenjati lil tali korp, bħas-sorveljanza, 
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il-koordinazzjoni u r-rapportar jistgħu joħolqu kunflitt ta' interessi.

Emenda 980
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 98 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 u 
95 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu mhux determinat ta’ żmien mid-
[data ta’ dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva].

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4, 35, 33, 38, 25, 65 u 70 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu 
mhux determinat ta’ żmien mid-[data ta’ 
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva].

Or. en

Emenda 981
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 98 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4, 35, 33, 38, 25, 65, 77, 85 u 95
tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe waqt mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva mill-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-ebda att 
delegat diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4, 35, 33, 38, 25, 65 u 70 tista’ tiġi 
revokata fi kwalunkwe waqt mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva mill-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-ebda att 
delegat diġà fis-seħħ.

Or. en
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Emenda 982
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 100 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
mill-Kumitat Konsultattiv għall-Kuntratti 
ta’ Xogħlijiet Pubbliċi stabbilit mid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 71/306/KEE53. Dak 
il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
mill-Kumitat Konsultattiv għall-Kuntratti 
ta’ Xogħlijiet Pubbliċi stabbilit mid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 71/306/KEE u mill-
Kumitat stabbilit bl-Artikolu 7 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3286/94 
(Regolament dwar l-Ostakoli għall-
Kummerċ)54. Dawn il-kumitati għandhom 
ikunu kumitati fis-sens tal-Artikolu 3 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
__________________
54 ĠU L 349, 31.12.1994, p. 71.

Or. en

Emenda 983
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 100 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 984
Malcolm Harbour
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Proposta għal direttiva
Artikolu 100 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Anness II – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-proċeduri biex tiġi allokata l-
kapaċità tal-infrastruttura ferrovjarja, il-
liċenzji ferrovjarji jew iċ-ċertifikati tas-
sikurezza, b'konformità mad-
Direttivi 95/18/KE, 2001/14/KE u 
2004/49/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' dan il-paragrafu tiżgura ċ-ċertezza legali u ssaħħaħ l-Artikolu 4(2).

Emenda 986
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Anness II – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) proċeduri għall-għoti ta' kapaċitajiet 
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tal-infrastruttura ferrovjarja, liċenzji 
ferrovjarji jew ċertifikazzjoni tas-
sikurezza kif imsemmi fid-
Direttivi 95/18/KE, 2011/14/KE u 
2004/49/KE.

Or. it

Emenda 987
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Anness III – punt D – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasport tal-Merkanzija bil-Ferroviji Trasport ferrovjarju

Or. en

Emenda 988
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Anness III – punt D – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasport tal-Merkanzija bil-Ferroviji Trasport ferrovjarju

Or. it

Emenda 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Anness III – punt D – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasport tal-Merkanzija bil-Ferroviji Trasport ferrovjarju
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Or. en

Emenda 990
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Anness III – punt D – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasport tal-passiġġieri bil-ferroviji imħassar
Xejn

Or. en

Emenda 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Anness III – punt D – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasport tal-passiġġieri bil-ferroviji imħassar
Xejn

Or. en

Emenda 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-każ ta’ kuntratti ta’ servizz jew 
provvista, speċifikazzjoni f’dokument li 
jiddefinixxi l-karatteristiċi meħtieġa ta’ 
prodott jew servizz, bħal-livelli ta’ kwalità, 
il-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali u 
klimatika, id-disinn għar-rekwiżiti kollha 

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

(inkluża l-aċċessibilità għal persuni 
b’diżabilità) u valutazzjoni tal-konformtià, 
il-prestazzjoni, l-użu tal-prodott, is-
sikurezza jew id-dimensjonijiet, inklużi 
rekwiżiti relevanti għall-prodott fir-rigward 
tal-isem li taħtu jinbiegħ il-prodott, it-
terminoloġija, ir-regoli rigward id-disinn 
(inkluża l-protezzjoni tad-dejta meqjusa 
fid-disinn), is-simboli, l-ittestjar u l-metodi 
ta’ ttestjar, l-imballaġġ, l-immarkar u t-
tikkettar, l-istruzzjonijiet għall-utenti, il-
proċessi u l-metodi ta’ produzzjoni f’kull 
satdju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-provvista jew 
servizz u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità;

Or. en

Emenda 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-każ ta’ kuntratti ta’ xogħlijiet, it-
totalità tal-preskrizzjonijiet tekniċi b’mod 
partikolari fid-dokumenti tal-akkwist, li 
jiddefinixxu l-karatteristiċi meħtieġa ta’ 
materjal, prodott jew provvista, li 
jippermettu lil materjal, prodott jew 
provvista sabiex jiġu deskritti b’tali mod li 
jilħqu l-iskop ta’ użu li huwa maħsuba 
għalihom mill-entità kontraenti; dawk il-
karatteristiċi jinkludu livelli ta’ 
prestazzjoni ambjentali u klimatika, disinn 
għar-rekwiżiti kollha (inkluża aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilità) u valutazzjoni 
tal-konformità, prestazzjoni, sikurezza jew 
dimensjonijiet, inklużi l-proċeduri li 
jikkonċernaw il-garanzija tal-kwalità, it-
terminoloġija, is-simboli, l-ittestjar u l-
metodi ta’ ttestjar, l-imballaġġ, l-immarkar 
u t-tikkettar, l-istruzzjonijiet għall-utenti u 
l-proċessi u l-metodi ta’ produzzjoni f’kull 

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

stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tax-xogħlijiet; 
dawk il-karatteristiċi għandhom jinkludu 
anki regoli relatati mad-disinn (inkluża l-
protezzjoni tad-dejta meqjusa fid-disinn) u 
l-ispejjeż, it-test, il-kundizzjonijiet ta’ 
spezzjoni u aċċettabilità għax-xogħlijiet u 
l-metodi jew tekniki ta’ kostruzzjoni u l-
kundizzjonijiet tekniċi kollha l-oħrajn li l-
entità kontraenti qiegħda f’pożizzjoni li 
tippreskrivi, taħt regolamenti ġenerali jew 
speċifiċi, fir-rigward tax-xogħlijiet 
kompluti u fir-rigward tal-materjali jew 
komponenti li dawn jinvolvu;

Or. en

Emenda 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-Konvenzjoni 155 dwar is-Sikurezza u 
s-Saħħa Okkupazzjonali;

Or. en

Emenda 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-Konvenzjoni 1 dwar il-Ħinijiet ta' 
Xogħol (Industrija);

Or. en
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Emenda 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Anness XVII

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness XVII imħassar

Or. fr

Emenda 999
Robert Rochefort
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Proposta għal direttiva
Anness XVII 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness XVII imħassar

Or. fr

Emenda 1000
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Anness XVII 

Test propost mill-Kummissjoni

Kodiċi tas-CPV Deskrizzjoni

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

Servizzi tas-saħħa u soċjali

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 
minn 79995000-5 sa 79995200-7; minn 
80100000-5 sa 80660000-8 (minbarra 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); 
minn 92000000-1 sa 92700000-8 
(minbarra 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6) 

Servizzi ta’ l-amministrazzjonia edukattivi, 
tal-kura tas-saħħa u kultura

75300000-9 Servizzi tas-sigurtà soċjali obbligatorja
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizzi ta' benefiċċju

98000000-3 Servizzi oħra tal-komunità, soċjali u 
personali

98120000-0 Servizzi pprovduti mit-trade-unions

98131000-0 Servizzi reliġjużi

Emenda
Kodiċi tas-CPV Deskrizzjoni

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; 
minn 85000000-9 sa 85323000-9
(minbarra 85321000-5 u 85322000-2) 
98133100-5 u 98200000-5

Servizzi tas-saħħa u soċjali u servizzi 
relatati
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75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 
minn 79995000-5 sa 79995200-7; minn 
80100000-5 sa 80660000-8 (minbarra 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); 
minn 92000000-1 sa 92700000-8 
(minbarra 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6) 

Servizzi tal-amministrazzjoni edukattivi, 
tal-kura tas-saħħa u kultura

75300000-9 Servizzi tas-sigurtà soċjali obbligatorji

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizzi ta' benefiċċju

98000000-3; 55521100-9 Servizzi oħra tal-komunità, soċjali u 
personali

98120000-0 Servizzi pprovduti mit-trade-unions

98131000-0 Servizzi reliġjużi

minn 61000000-5 sa 61530000-9; minn 
63370000-3 sa 63372000-7

Trasport bl-ilma

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

Servizzi tat-trasport ta’ appoġġ u 
awżiljarji

minn 74500000-4 sa 74540000-6 
(minbarra 74511000-4); minn 95000000-2 
sa 95140000-5

Servizzi ta' forniment u kollokament tal-
persunal

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

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

Servizzi kulturali, sportivi u ta' 
rikreazzjoni

Or. en

Emenda 1001
Tiziano Motti

Proposta għal direttiva
Anness XVII – tabella – ringiela 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Servizzi legali
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services.The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Emenda 1002
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

79112000-2 Servizzi ta' rappreżentanza 
legali
79100000-5 Servizzi legali
79110000-8 Servizzi ta' konsulenza u 
rappreżentanza legali
79111000-5 Servizzi ta' konsulenza legali
79112100-3 Servizzi ta' rappreżentanza 
tal-partijiet interessati
79120000-1 Servizzi ta' konsulenza dwar 
il-privattivi u d-drittijiet tal-awtur
79121000-8 Servizzi ta' konsulenza dwar 
id-drittijiet tal-awtur
79121100-9 Servizzi ta' konsulenza dwar 
id-drittijiet tal-awtur tas-softwer
79130000-4 Servizzi ta' dokumentazzjoni 
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u ċertifikazzjoni legali
79131000-1 Servizzi ta' dokumentazzjoni
79132000-8 Servizzi ta' ċertifikazzjoni
79140000-7 Servizzi ta' konsulenza u 
informazzjoni legali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trattament speċifiku tas-servizzi huwa ġustifikat biss sakemm japplika għas-servizzi kollha 
tal-istess natura.

Emenda 1003
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Anness XVIIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Anness XVIIa
Anness XVIIa – parti A

Servizzi msemmija fl-Artikolu 1
1 Servizzi ta’ 

manutenzjoni u tiswija
6112, 6122, 633, 
886

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

2 Servizzi ta' trasport bl-
art (1), inklużi servizzi 
ta' karozzi korazzati, u 
servizzi ta' courier, 
minbarra t-trasport ta' 
posta

712 (minbarra 
71235),
7512, 87304

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

3 Servizzi ta' trasport bl-
ajru: passiġġieri u 
merkanzija, minbarra t-
trasport ta' posta

73 (minbarra 
7321)

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

4 Trasport tal-posta bl-art 
(2) u bl-ajru

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

5 Servizzi ta’ 752 Minn 64200000-8 sa 64228200-2 
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telekomunikazzjoni 72318000-7, u minn 72700000-7 sa 
72720000-3 

6 Servizzi finanzjarji:
(a) Servizzi ta’ 

assigurazzjoni
(b) Servizzi bankarji u 

ta’ investiment (3)

minbarra 81, 
812, 814

Minn 66100000-1 sa 66720000-3 

7 Is-servizzi tal-
informatika u servizzi 
relatati

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

8 Servizzi R&D (4) 85 Minn 73000000-2 sa 73436000-7 
(ħlief 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0)

9 Servizzi ta' kontabilità, 
awditjar u żamma tal-
kotba

862 Minn 79210000-9 sa 79223000-3 

10 Servizzi ta' riċerka tas-
suq u stħarriġ tal-
opinjoni pubblika

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

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

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

12 Servizzi ta’ arkitettura; 
servizzi ta’ inġinerija u 
servizzi integrati ta’ 
inġinerija; servizzi ta’ 
żvilupp urban u ta’ 
inġinerija tal-pajsaġġ; 
servizzi relatati ta' 
konsultazzjonijiet 
xjentifiċi u tekniċi; 
servizzi ta’ ttestjar u 
analiżi tekniċi

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

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

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

874, 82201 sa 
82206

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

15 Servizzi ta' ppubblikar u 
stampar fuq bażi ta' 
miżata jew kuntratt

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

16 Servizzi ta' tindif tat-
toroq u ta’ ġbir tal-
iskart: servizzi ta’ 

94 Minn 90400000-1 sa 90743200-9 
(minbarra 90712200-3 minn 
90910000-9 sa 90920000-2 u 
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drenaġġ u servizzi simili 50190000-3, 50229000-6 50243000-0)
(1) Bl-esklużjoni tas-servizzi tat-trasport ferrovjarju koperti mill-Kategorija 18.
(2) Bl-esklużjoni tas-servizzi tat-trasport ferrovjarju koperti mill-Kategorija 18.
(3) Bl-esklużjoni tas-servizzi finanzjarji relatati mal-ħruġ, ix-xiri, il-bejgħ u t-trasferiment 

ta’ titoli jew strumenti finanzjarji oħrajn, kif ukoll tas-servizzi pprovduti minn banek 
ċentrali. Esklużi wkoll huma servizzi għall-akkwist jew il-kiri, bi kwalunkwe mezz 
finanzjarju, ta' art, bini eżistenti, jew propjetà immobbli oħra jew li jikkonċernaw id-
drittijiet fir-rigward ta' dawn; madankollu, servizzi finanzjarji fornuti fl-istess żmien 
ta', qabel jew wara l-kuntratt ta' akkwist jew kiri, fi kwalunkwe forma, għandhom 
ikunu soġġetti għal din id-Direttiva.

(4) Bl-esklużjoni tas-servizzi ta’ riċerka u żvilupp minbarra dawk fejn il-benefiċċji tagħhom 
ikunu esklusivament ta’ l-awtorità kontraenti għall-użu tagħha fl-eżerċizzju ta’ l-
attività proprja tagħha dment li l-provvista tas-servizz tkun imħallsa b’mod sħiħ mill-
awtorità kontraenti.

(5) Bl-esklużjoni tas-servizzi ta’ arbitraġġ u ta’ konċiljazzjoni.

Anness XVIIa – parti B
Servizzi msemmija fl-Artikolu 12(c) u fl-Artikolu 84

Kategoriji Suġġett Numru ta’ 
referenza CPC

Numri ta’ Referenza CPV

17 Servizzi ta’ lukandi u 
ristoranti

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

18 Servizzi ta' trasport 
ferrovjarju

711 Minn 60200000-0 sa 60220000-6 

19 Servizzi ta’ trasport fuq 
l-ilma

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

20 Servizzi ta' transport ta' 
appoġġ u awżiljarji

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

21 Servizzi legali 861 Minn 79100000-5 sa 79140000-7 
22 Servizzi ta' forniment u 

kollokament tal-
persunal (1)

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

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

873 (minbarra 
87304)

Minn 79700000-1 sa 79723000-8 

24 Servizzi ta’ edukazzjoni 
u edukazzjoni 
vokazzjonali

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

25 Servizzi tas-saħħa u 
soċjali

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

sportivi u ta' rikreazzjoni
96 Minn 79995000-5 sa 79995200-7, u 

minn 92000000-1 sa 92700000-8 
(minbarra 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6) 

27 Servizzi oħra
(1) Bl-esklużjoni ta’ kuntratti ta’ impieg.

Or. fr

Emenda 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Anness XVIIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda
Anness XVIIa

Anness XVIIa – parti A

Servizzi msemmija fl-Artikolu 14(a)
Kategorija 

N:
Suġġett Nurmru 

ta' 
Referenza 
CPC (1)

Numru ta' Referenza 
CPV

1 Servizzi ta’ 
manutenzjoni u tiswija

6112, 
6122, 633,
886

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

2 Servizzi ta' trasport bl-
art (2), inklużi servizzi 
ta' karozzi korazzati, u 
servizzi ta' courier, 
minbarra t-trasport ta' 
posta

712 
(minbarra 
71235),
7512, 
87304

Minn 60100000-9 sa 
60183000-4 (minbarra 
60160000-7, 60161000-
4, 60220000-6), u minn 
64120000-3 sa 
64121200-2 
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3 Servizzi ta' trasport bl-
ajru ta' passiġġieri u 
merkanzija, minbarra t-
trasport ta' posta

73 
(minbarra 
7321)

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

4 Trasport tal-posta bl-art 
(3) u bl-ajru 71235, 

7321

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

5 Servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni 752

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

6 Servizzi finanzjarji:
(a) Servizzi ta' 
assigurazzjoni
(b) Servizzi bankarji u 
ta' investiment (4)

minbarra 
81, 812, 
814

Minn 66100000-1 sa 
66720000-3 

7 Servizzi tal-informatika 
u servizzi relatati 84

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

8 Servizzi ta' riċerka u 
żvilupp (5) 85

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

9 Servizzi ta' kontabilità, 
awditjar u żamma tal-
kotba 862

Minn 79210000-9 sa 
79223000-3 

10 Servizzi ta' riċerka tas-
suq u stħarriġ tal-
opinjoni pubblika 864

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

11 Servizzi ta' konsulenza Minn 73200000-4 sa 
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maniġerjali (6) u 
servizzi relatati

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

12 Servizzi ta’ arkitettura; 
servizzi ta’ inġinerija u 
servizzi integrati ta; 
inġinerija; servizzi ta’ 
żvilupp urban u ta’ 
inġinerija tal-pajsaġġ; 
servizzi relatati ta' 
konsultazzjonijiet 
xjentifiċi u tekniċi; 
servizzi ta’ ttestjar u ta’ 
analiżi tekniċi

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

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

14 Servizzi ta' tindif tal-
bini u servizzi ta' 
amministrazzjoni tal-
proprjetà

874, 82201 
sa
82206

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

15 Servizzi ta’ 
pubblikazzjoni u 
stampar fuq bażi ta’ 
miżata jew kuntratt

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

16 Servizzi marbuta mad-
drenaġġ u l-ġbir tal-
iskart; servizzi ta’ 
sanitazzjoni u servizzi 
simili

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

________________________________________
(1) Minbarra kuntratti ta’ impieg.
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(2) Minbarra kuntratti għall-akkwiżizzjoni, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew il-koproduzzjoni ta' programmi minn 
organizzazzjonijiet tax-xandir u kuntratti għal ħin ta' xandir.

Anness XVIIa – Parti B

Servizzi msemmija fl-Artikolu 14(a)
Kategorija 

N:
Suġġett Nurmru 

ta' 
Referenza 
CPC (1)

Numru ta' Referenza 
CPV

17 Servizzi ta' lukandi u 
ristoranti

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

18 Servizzi ta' trasport 
ferrovjarju

711 Minn 60200000-0 sa 
60220000-6 

19 Servizzi ta' trasport bl-
ilma

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

20 Servizzi ta' transport ta' 
appoġġ u awżiljarji

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

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

22 Servizzi ta' forniment u 
kollokament tal-
persunal (1)

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

23 Servizzi ta' 
investigazzjoni u 
sigurtà, minbarra 
servizzi ta' vetturi 
korazzati

873 
(minbarra 

87304)

Minn 79700000-1 sa 
79723000-8 

24  Servizzi ta' edukazzjoni 92 Minn 80100000-5 sa 



AM\909614MT.doc 181/181 PE492.870v02-00

MT

u edukazzjoni 
vokazzjonali

80660000-8 (ħlief 
80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1)

25  Servizzi tas-saħħa u 
soċjali

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

26 Servizzi kulturali, 
sportivi u ta' 
rikreazzjoni

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

27 Servizzi oħrajn (2)

________________________________________
(1) Minbarra kuntratti ta’ impjieg.
(2) Minbarra kuntratti għall-akkwiżizzjoni, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew il-koproduzzjoni ta' programmi minn 
organizzazzjonijiet tax-xandir u kuntratti għal ħin ta' xandir.

Or. en


